
26-та КОНВЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ ПОЧАЛАСЯ В ШИКАГО 
ОСТАННІ ВІСТІ 

Понеділок, 16 травня 1966 

В АМЕРИЦІ 
ЗДА ВИПУСТИЛИ Н А Й Б І Л Ь Ш И Й С А Т Е Л І Т П О -

ГОДИ „Німбус 2", який що 108 мінут облітає Землю і пе-
редбачас погоду на два тижні. Випущення відбулося 15-го 
травня за допомогою ракети Тор-Аджена з летунської ба-
з я Порт Арґелло в Каліфорнії. Сателіт погоди „Німбус" 
кружляє з півдня на північ довкола Землі. Найменша йо-
го віддаль від Землі становить 687 миль, а найбільша 726 
миль. Цей сателіт погоди може фотографувати чотнри-
п'ять разів $ільше хмар в космосі, я к попередні сателіти 
могли це робити. Він мас такі фотографічні камери, які 
можуть робити дуже докладні фота не тільки вдень, але 
і вночі. 

П Е Р Е Д Б А Ч А Ю Т Ь З Б І Л Ь Ш Е Н Н Я ЕКОНОМІКИ в 
цьому році на зборах Ради Бизнесменів, на яких були та-
кож і урядові економісти. На цих зборах вирішили, що 
тепер важко передбачити, чи потрібне зменшення подат-
ків на це, щоб сповільнити економічний бум та інфляцію. 
3 інтервю з провідними бизнесменамн виходить, що вони 
не турбуються цим, що спадають акції, на біржі, ані цим, 
що деякі автомобільні фірми мають клопіт із випродуко-
в'аними автамн. Бнзнесмени кажуть, що деяке сповільнен-
ня продукції корисне, бо воно не допустить до збільшення 
прибуткових податків. 
850,000 СТУДЕНТІВ ВІДБУВАЛИ ТЕСТИ в суботу 14-го 
травня, які вирішать, чи вони мають іти до служби в 
збройних силах ЗДА, чи будуть продовжувати студії в 
академічних школах. В деяких місцевостях одночасно 
відбувалися демонстрації проти війни у В'єтнамі і числен-
ні студенти мусіли переходити через пікети при залях, в 
яких відбувалися тести-. Висліди тестів будуть відомі до 
трьох тижнів. В Ню Иорку тести були дуже легкі, і вели-
ке число студентів без труднощів на них відповіло. Демон-
стрували такі групи студентів, як Студенти за демокра-
тнчне суспільство, і такі, які уважають примусову військо-
ву службу за „недемократичну і авторитативну". 

КАРДИНАЛ СПЕЛЛМАН ВІДЗНАЧИВ 50-РІЧЧЯ 
С В Я Щ Е Н С Т 8 А в Катедрі св. Патрнка в Ню Иорку в при-
сутності 4-ох кардиналів і 90-ох єпископів. Папа Павло VI 
і президент Джансон прислали йому окремі бажання. Тн-
сячі осіб, в тому велике число вояків, вітали на вулиці 
кардинала, який є військовим капеляном збройних сил 
ЗДА, Цг^сугнХ.б^ли: юґоелав 'янськвй кардинал франьо 
Селер', "кардинал Ь Лос Анджелесу Мекінтаср, із Сент 
Лўісу — кардинал Ріттер і кардинал із Балтімору — 
ДЖозеф Шіген. Папу Павла VI репрезентував апостоль-
ський делегат до ЗДА Впреосв. Еджідіо Ваньоцці з Ва-
шинґтону. Кардинал Спеллман має 77 років, народжений 
4 травня 1889 р. 

У С В І Т І 
„ЧИСТЌУ" ІНТЕЛЕКТУАЛІСТІВ В КОМУНІСТИЧ-

НОМУ КИТАї ЗАПОЧАТКУВАВ гострою атакою проти 
них і проти партійного апарату в самому Пейпінґу війсь-
ковий пресовий орган. Після того з партійної централі 
прийшла вказівка низовим клітинам, щоб вони оріентува-
лись, як поводитись, по статтях у військовому органі. З 
того західні коментатори доходять до висновку, що нас-
тупннком недужого 72-річного Мао Тсе-тунґа буде вій-
ськовий міністер Лін Піяо, який очолює чистку „антипар-
тійних і антпсоціялістнчннх елементів". Роля війська зро-
сла у зв 'язку з ширеною у Китаї воєнною психозою. 

РУМУНСЬКА ПРЕСА І РАДІО ПРОМОВЧАЛИ були 
4-денні відвідини совстського партійного „босса", Леоніда 
Брежнєва, і щойно після його від'їзду в минулу п'ятницю 
повідомлено про його від'їзд в одному реченні. Західні ко-
ментатори твердять, що між Румунією і СССР прийшло 
дальше погіршення відносин внаслідок промови першого 
секретаря румунської компартії Чаушеску напередодні 
приїзду Брежнєва, в якій той румунський комуніст тавру-
вав совстсько-гітлерівськнй пакт з 1939 р. й політику ке-
рованого з Москви Комінтерну, анексію Бесарабії та вій-
ськові союзи. 

АВСТРАЛІЙСЬКА ПАРТІЯ П Р А Щ ПРОГОЛОСИЛА, 
що коли б виграла при кінці цього року вибори, то її 
уряд відкличе з Південного В'єтнаму 4.500 австралійських 
вояків, що помагають Південному В'єтнамові й Америці 
воювати проти комуністів. Тому, що в Британії значною 
більшістю виграла Партія Праці, то вона мас шанси успі-
ху і в Автралії. 

КЕРІВНИЙ КОМУНО-КИТАПСЬКНИ Щ О Д Е Н Н И К 
Д Ж Е Н М Т Н Г Д Ж І Н ПАО НАЗВАВ московського письмен-
ника Міхаіла Шолохова, лавреата Нобелівської нагороди 
за роман „Тихий Дон", „зрадником" та „ревізіоністичним 
письменником". Та сама стаття з лайками проти Шолохо-
ва, який ніби сприяє американським літературним журна-
лам, помістив орган китайської спілки письм'енників. Як 
відомо, Шолбхов вірно служить большевнкам. 

ЗАХІДНЯ НІМЕЧЧИНА ПРИЗНАЛА ІЗРАЇЛЕВІ 40 
мільйонів дол. промислового кредиту. Вона звернулась 
водночас з закликом до арабських країн, щоб вони нор-
малізували свої взаємини з Німеччиною. Всі арабські кра-
їни, крім ЛібІЇ, Тунізії і Марокка, зірвали з Західньою Ні-
меччнною дипломатичні взаємини, коли вона визнала 
Ізраїль. 

ЄГИПЕТСЬКА ПРЕСА. КОНТРОЛЬОВАНА І КЕРО-
ВАНА Д Е Р Ж А В Н И М АПАРАТОМ, ПОВЕЛА нову нагін-
ку проти Америки. Ця кампанія стоїть у згоді з гострими 
антиамерикаяськнмн виступами президента Гамаля Аб-
деля Нассерв проти ЗДА під час перебування в Єгипті 
совстського Прем'єра Алексєя Коснгіна Нассер закинув 
Америці, що вона хоче узалежннтн від себе країни, яким 
дає економічну допомогу, та лаявся проти „жорстокої аґ-
ресії" Америки v Південному В'єтнамі. 

П І В Д Е Н Н О А Ф Р И К А Н С Ь К І ВЛАСТІ ПОВЕЛИ РЕ-
ПРЕСП проти студентської організації і її голови, одного 
21-річного студента, за запрошення сенатора Роберта Кен-
неді. Біло-расистськнй уряд Південно-афрнканського Со-
юзу нерадо дивиться на заповіджену візиту сенатора Кен-
неді, лякаючись, що він своїми ліберальними промовами 
створить небажаний урядові фермент, — а не хоче одверто 
Назвати приїзд Кеннеді „небажаним". 

-о ШнкаГо. — У понеділок 
16 травня ц.р. тут у великій 
залі готелю Шерман Гавз 
урочисто почалася 26-та з 
черги Звичайна Конвенція 
Українського Народного Со-
юзу, який за три роки від-
значатиме 75-річчя свого іс-
нування. У Конвенції беруть 
участь двадцять й один го-
ловний урядовець — двос 
головних радних сл. п. Оле-
на Штогрин із Філадельфії 
і сл. п. Богдан Мельник із 
Монтреалу померли у перед-
конвенційному часі, а голов-
ний контролер інж. Володн-
мир Коссар нездужає — та 
417 делегатів Відділів УНСо-
юзу з усього великого об-
ширу З Д А і Канади від Ат-
лантику до Пацифіку. Уже 
напередодні Конвенції в не-
ділю 15 травня прибули до 
Ш и к а ґ о і зареєструвалися, 
крім головних урядовців — 
386 делегатів на Конвенцію 
УНСоюзу, що відбувається, 
як відомо, кожних чотири 
роки. З цієї нагоди зустріча-
ються часто після багатьох 
років делегати з попередніх 
конвенцій та давні союзові 
діячі і приятелі. Чимало де-
легатів з попередніх конвен-

цій — зокрема з-поміж дав-
ніх дДячів-піонерів, уже в 
між тими 600 членами УН-
Союзу, що продовж останніх 
чотирьох років відійшли у 
вічність, та яких 26-та Кой` 
вейція на самому початку 
своїх нарад вшанувала вста-
ванням з місць і хвилиною 
мовчанки. Не тільки члени 
призначених Головним Ек 
зекутнвним Комітетом 

СЛОВО ГОЛОВНОГО ПРЕЩСЩНИКА 
УНС ЙОСИПА ЛИСОГОРА 

Внсокодостойні Делегатки й Делегати, 
Всечесніші Отці, Дорогі Гості 
Вельмишановні Пані і Панове 

Маю велику честь і приємність привітати Вас на 
і26-ій Звичайній Конвенції Українського Народного Союзу 

Статутової і Вернфікаційної 
Комісій, але й чимало деле-
гатів прибули до Шикаґо 
вже на кілька днів перед 
Конвенцією. 

Конвенція почалася уро-
чнсто у понеділок 16 травня 
о год. 9-ій ранку відспіван-
ням українського, амернкан-j 
сьќого і канадінського гнм- І 
нів, молитвою, яку провів 
канцлер Шнкаґівської укра-
їнської католицької Дієцезії 
о. монс. Володимир Паска та 
привітальним словом голови 
місцевого Конвенційного Ко-г 
мѓѓету, заступника гол. пред-
сідника УНСоюзу інж. Ore-
пана Куропася. Конвенцію 
формально відкрив головний 
предсідник УНСоюзу Йосип 
Лисогір вступним словом, 
текст якого надрукований 
поруч у цьому числі. 

^iff^JTa офіціально проголосити П відкритою. 
.- - І У додатку до формальної програми НЕ 

ч— 

ПІД ЗНАКОМ КОНВЕНЦІЇ УНСОЮЗУ 
Уже на кілька днів перед 

Конвенцією і зокрема на її 
передодні в неділю 15 трав-
ня ц.р. українське Шикаґо 
було — можна б сказати — 
всеціло під знаком Конвенції 
УкраїнськосоНародного Со-
юзу. Того дня, в неділю, в 
українських, католицькому й 
православному катедраль-
них храмах були аідправле-
ні Богослужбн^ в . наміревні 
Конвенції Та Панахиди за 
померлих членів Союзу. Все-
чесніші Отці під час пропо-
відей згадували про Конвен-
цію, вітали делегатів і уча-
сників та призивали Божого 
благословенства. В обндвох 
церквах було вже багато де-
леґатів, що встигли прибути 
до Шнкаґа . Після церковних 
відправ вони біля церков пі-

знавалн й зустрічали своїх 
давніх приятелів і знайомих, 
з яких декого не бачили дов-
ѓі роки. 

Тим часом у конвенційно" 
му готелі відбувався, як зви-
чайно, а може цим разок 61-
льшо, ані ж звичайно, перод-
коквенційнин рух. Зустрічі, 
розмови, — надії і побоюван-
ня В неділю, о год. 4-ій По. 

нарад, яку перед-
Оачає наш Статут, Шикагівський Конвенційний Комітет 
Приготовив цілий ряд цікавих подій, які повинні дуже 
уіриємннти всім делегатам та їх родинам і приятелям 
Чобут у цій осередньо-західній метрополії. При відповід-
в}ому використовуванні часу, ми могли б взяти участь у 
всіх цих подіях, але ми, як делегати, мусимо цей тиждень 
присвятити повним і вичерпним дебатам над тим, що 
впродовж минулих чотирьох років досягнено і чого не 
досягнено, мусимо серйозно застановитися над можлн-
^остямн й напрямними дальшої акції в майбутньому та і, 
вкінці, винести рішення, які визначать наші цілі на нан-
ближчих чотири роки. 
і Наші наради повинні і будуть проходити під знаком 

фшюго окремого зацікавлення добром нашого членства 
t t a цілями нашого Союзу, але ми — як і завжди — будемо 
найглибше заінтересовані й загальними справами нашої 
Громади та змаганнями наших поневолених братів. Часом 
^огло б здаватися, що наші громади живуть в окремому 

Ѓ^ля себе світі, в так званих геттах. але в дійсності вони с 
В кожному відношенні інтегральною частиною активної 

j сцени американського й канадійського життя. Ми знас-
іяо, що українці йдуть уперед і здобувають щораз нові 
успіхи в професійному житті, в бизнесі, в політиці, на 
виховному полі. їхні імена і їхня активність появляють-

Іся все частіше в крайових і міжнародних повідомленнях 
та конференціях. Тому то й не Дивр, що така динамічна 
активність у минулих чотирьох роках призвела дб дра-

! ііатнчннх змін у наших громадах . . . Головною подією, що 
‡майже цілковито опановувала сцену нашого життя в Аме-
рнці, була справа пам'ятника Тарасові Шевченкові у Ва-
шингтоні. Цей пам'ятник, запропонований нашою кон-
‚венцісю в 1958 році, став дійсністю в 1964-му році, але 
-щойно після критичного змагання. Могутні опоненти із 
войовничим „Вашингтон Пост" -на ЧОЛІ, розпачливо на-
магалися знівечити наші плянн атаками на заслуги Шев-

( ченка для американських почестей, намагаючись тим 
самим дискредитувати перед американською публікою уќ 

телю, відбулася спільна ве 
черя всіх головних урядов-
ців, під час якої головний 
предсідник Йосип Лисогір 
висловив подяку і призиан-
ня місцевому Конвенційному 
Комітетові за пророблену 
ним дотеперішню працю, я -
ку коротко з 'ясував заступ-
ннк головного предсідннка, 
інж. Степан Куропась. 

ВЕЛИЧАВИЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ІВАНА 
ФРАНКА 

У зв 'язку з Конвенцією 
УНСоюзу Громадський Ко-
мітет Шнкаґівської метропо-
лії влаштував величаву Ака-
демію у 50-річчя з дня смер-
ти Івана Франка. Академія 
відбулася в неділю 15 трав-

я о год. 6-ій по полудні у 
ій самій великій залі готе-

лю Шерман Гавз, в якій бу-
дуть відбуватися наради 
Конвенції УНСоюзу. Про-
граму Академії започаткова-
но відігранням на фортеггія-
ні українського й американ-
ського гимнів (проф. Ігор 
Білогруд), а відкрив Акаде-
мію коротким вступним сло-
вом проф. Адам Антонович, 
вітаючи конвенційних деле-
ґатів та місцевих громадян, 
які разом ущерть заповнили 
велику залю. Святочне сло-
во про Івана Франка внго-
лосилн Юліян Е. Куляс анг-
лійською та проф. Роман 
Завадови'й українською мо-
вами. Пані Рома Туринська 
з великою майстерністю про-
деклямувала уривки з поеми 
Івана Франка „Іван Вишен-
ськнй". Справжньою атрак-
цією програми бу'в виступ 
10-літнього піяніста-віртуоза 

Богдана Сперкача, який ви-
конав твори Шопена, Бетго-
вена та Косенка. У другій 
частині програми відомий 
співак Любо Мацюк виконав 
при фортепіяновому супро-
воді проф. Василя Шутя кі-
лька пісень. Члени молоде-
чнх організацій ОДУМ, СУ-
МА і Пласту під керівннцт-
вом Людмили Боровськоі 
віддеклямували поему „Ка-
менярі". На закінчення ми-
стеігької програми виступип 
місцевий репрезентаційнин 
хор „Сурма" під днриґенту-
рою професора Івана TpjTc-
лого, виконавши чотири пі-
сні; на закінчення хор вн-
конав пісню про Українсь-
кий Наподний Союз компо-
зиції Михайла Гайвооонсь-
кого до слів Степана Мусій-
чука. Головний предсідник 
УНСоюзу Йосип Лисогір, т о 
його предстявив приявннм 
інж. Степан Куропась, дяку-
вав організаторам свята та 
виконавцям програми, в я-
кій, за його словами, внсту-
палн наймолодші і найстар-
ші майстри музики і пісні 
Закінчилась Академія від-
співанням гимну „Не пора". 

ПАНІ ЧІЯНҐ КАП-ШЕК НА КОНЦЕРТІ 
БАНДУРИСТТВ 

У п'ятницю 13-го травня І тапенка та ін. Великою не-

лолудні, щ одній аз з а л ь го-``І^аінськнй нарід та його справу. Але, .да.вдяки ладзвичай-
-но кооперативній акції всіх елементів у всіх амернкансь'ко-
українських громадах, нам пощастило рішально відбити 
цей виклик. 

Проте, на цьому не закінчилися наші клопоти. На 
нову тактику рішилася Москва. Започаткувало її публіч-
яе звернення нібито діячів української культури із со-
в`отської України в справі запрошення їх до участи в уро-
чнстостях відкриття пам'ятника. Цей крок викликав роз-
бїжності опінії, але величезна більшість наших людей 
були проти цього запрошення. Проте, це Москви не зне-
ОХоТнло. Вкоротці зааранжовано відвідини так званих ку-
льтурннх груп туристів із совстської України для зустрі-
Чей з їхніми „братами" в Америці і Канаді. Ці відвідини, 
з уваги на стаж відвідувачів, викликали гостру й емоцій-
їГу реакцію, що створила деяке замішання, а то й огір-
чення. Все ж таки холодний розум переміг, а час посту-
пово, але певно привертає знову здорову оцінку і розсу-
док. Політичним вершком того періоду в Америці було 
Відкриття пам'ятника Шевченкові в Вашингтоні, довер-
шене колишнім президентом Айзенгавером у приявності 
приблизно стотисячної маси українців. 

Політичні досягнення нашої Громади в Канаді були 
ще більш драматичні. Прем'єр Джан Діфенбейкер. який 
довершив відкриття пам'ятника Шевченкові в Вінніпегу 

і в 1961-му році, взяв участь у 7-му Конгресі Українців 
Каќнади. Професор Павло Юзнк був найменований до-
смертним сенатором Канади, долучуючнсь до сенатора 
Гиатишина в тій високій інституції. Поважна кількість 
послів українського походження в парламенті продовжу-
вали грати важливу ролю в урядовому житті Канади та 
вживати своїх впливів у користь боротьби за волю поне-
вЬлених народів. 

В Америці активна підтримка Дня Української Не-
залежностн і Тижня Поневолених Націй збоку сена-
торів, конгресменів та губернаторів стейтір і посадників 
міст є переконливим доказом продовжуваного поступу в 
дійсному розумінні української проблематики амернкансь-
кимн державними провідниками. Ми, без сумніву, посту-
пасмо вперед щодо політичної важливості! і впливів. 

Одна з найважливіших подій в новітній українській 
історії заіснувала в лютому 1963-го року, коли світ був 
зрушений, а Католицька Церква глибоко зворушена по-
відомленням про те, що митрополит Поснф Сліпий був 
звільнений та прибув до Риму після 17 років ув'язнення 
в совстськнх тюрмах та сибірських таборах каторжної' 
праці. Його звільнення було наче чудесною відповіддю 
на гарячі молитви мільйонів вірних. Цілком природно, 
що його прибуття і прнявність у Римі викликала найглнб-
ші національні почування та збільшила українські аспі-
рації. Митрополнт-мученнк Иосиф Сліпни, тепер Кардн-

(Закінчення на сторінці 2) 

ц.р. ввечорі, як Шикаґо бу-
ло вже під знаком Конвенції 
УНСоюзу, відбувся тут в за-
лі місцевої опери концерт 
Капелі Бандуристів під ди-
риґентурою Івана Задорож-
ного. Не вважаючи на до-
соть непрнгожий час та ко-
ротку організаційну підго-
тову, публіка у переважній 
частині заповнила велику 
залю оперного театру Б Й И -
дуристн виконали майстерно 
цілу низку пісень-компози-
цій Бортнянського, Леонто-
внча, Концевнча, Ніщннсь-
кого, Січинського, Китасто-
го, Хоткевича, Лисенка, По-

сподіванкою для всіх було. 
як під час концерту на ест-
раду вийшла голова місце-
вого Відділу АБН пані Уля-
на Целевич та привітала 
приявну на концерті пані 
Чіянг Кай-шеи, дружину 
президента Китайської На-
ціональної Республіки, що 
сиділа в одній із бальконо-
вих льож: у той момент ске-
ровано в її сторону ^ е ф л е к -
торп. Вітаючи далеку гостю, 
пані Целевич водночас при-
вітала приявного на концер-
ті Владику Ярослава Габра, 
Отців Української Католнць-
кої і ПраВослайної Церков та 

У Філядельфії відбудеться нарада 
в справі Фонду Катедри Українознавства 

Філадельфія. — У п'ятни-
Цю 20 травня ц. р. відбу-
деться тут у Домі Україн-

приявнпх членів Головного 
Уряду УНСоюзу і делегатів 
на Конвенцію. Пані Чіянг 
Кай-шек, яка початково 
плянувала вислухати тільки 
кілька точок програми, так 
захопилась нею, що перебу-
ла до кінця концерту, пере-
славши бандуристам велн-
кйй кіш живих квітів. 

ської Молоді при 4949 Олд 
Иорк Ровд о год. 7:30 веч. 
карада в справах Фонду Ка-
тедрн Українознавства. В 
нараді візьмуть у ч а с т ь 
Управа ФКУ, Представниц-
тво ФКУ на Філадельфію, 
представники СУСТА, як 
також місцевих громадських 
організацій. П е р е дбачена 
також участь громадян ;;а-
цікавленнх студіями укра-
їнознавства на вищих шко-
лах ЗДА. 

Джеміні 9 готовий до триденного лету 

Астронавт Томаа Стеффорд Астронавт Юджін А. Сернен 

Кейп Кеннеді, Флорида. — 
У вівторок 17-го травня ма-
ють випустити Джеміні 9, 
який готовий до лету, якщо 
буде сприятлива погода на 
Флориді та якщо буде пе-
редбачена добра погода три 
дні пізніше, це значить 20-го 
травня в тому районі Атлан-
тнку, де мас приземлюватися 
Джеміні 9 після лету довко-
ла Землі. 17-го травня о год 
11-ій перед полуднем мають 
випустити ракету Аджена, з 
якою в космосі мас зустрі-
чатися аж три рази Джемі-
ні 9, а о год. 12:39 мас стар-
туватн Джеміні 9. Перша зу-
стріч мас відбутися над Ін-
дійськнм океаном у вівторок 
17-го травня, а друга і тре-
тя зустріч Джеміні 9 Із ра-
кетою Аджена запляновані 
на четвер I9.ro травня. Ці 
зустрічі з ракетою є найго-
лс-внішим завданням Джемі-
ні 9, в якому полетять астро-
навтн полковник летунства 
Томас II. Стеффорд і коман-
дор фльоти Юджін А. Сер-
нен. Лікарі цікавляться біль-
ше тим, який буде стан здо-
ров'я астронавта Сернена, 
який мас дві години і 25 мі-
нут мандрувати по космосі, 
залишивши кабіну Джемі-
ні 9. Ця мандрівка по космо-
сі мас початися 21 годину пі-
сля старту Джеміні 9, це 
значить перед 10 годиною 
перед полуднем зя східнім 
літнім часом в середу 18-го 
травня. Дотеперішні „манд-

ри" по космосі, як виявили 
американські і совстські аст-
ронавтн, є дуже трудним ді-
лом. Чому воно так, лікарі 
цього добре не знають, бо 
серце астронавта, який про-
ходжусться по космосі, може 
приспішено бити з двох при-
чин: із-за великої фізичної 
втоми в космосі, абі зі зви-
чайного зденервовання. Пол-
ковник Вайт мандрував по 
космосі, і його серце там би-
лося 140 разів на мінуту, 
хоч на Землі воно билося на 
одну мінуту тільки 55 разів. 
Коли Вант маневрував по 
космосі, щоб дістатися до ка-
бінн, тоді число ударів серця 
виносило 160, а коли він мав 
труднощі з закриттям кабі-
ни, то число ударів піднесло-
ся до 180-ох. Треба пам'ята-
ти, що астронавт Вайт манд-
рував по космосі тільки 20 
мінут, а астронавт Сернен 
має бути поза кабіною дві і 
півгодини. Питання є, як 
довго людина зможе витри-
матн, коли її серце робило 5 
аж по 180 ударів на мінуту. 
Про це рішатиме астронавт 
Стесрфорд, який по голосі 
астронавта Сернена пізнава-
тнме його втому під час пе-
ребування в космосі. Сернен 
буде звітувати Стеффордові 
про свої враження з побуту 
поза кабіною. Лікар астро-
навта Сернена д-р Чарлз А. 
Беррі турбується станом здо-
ров'я цього астронавта в ко-
смосі, і він видав відповідні 
інструкції в цьому напрямі. 

У ПІВДЕННОМУ В'ЄТНАМІ ЗНОВУ 
ЗАГОСТРИЛАСЬ ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ 

Сайґон. — Політична си-
туація у Південному В'єт-
камі несподівано значно за-
гострнлась, коли в неділю 
15 травня військове прав-
правл`ння тієї країни рапто-
во перекинуло 1.000 вояків 
морської піхоти транспорт-
ннмн літаками на персдмі-
стя м`ста Дананґ і, у спів-
прац1 з танковими з'єднан-

цивільннх осіб, опозиційних 
до уряду, схоронились до 
центральної пагоди й запові-
лн, що будуть ставити зброн-
ний спротив державному вій-
ську, коли б воно хотіло 
зайняти иаґоду. Посадник 
того міста д-р Нґуен Ван 
Ман, що його прем'єр Нґу-
сн Ivao Ќі назвав був зрад-
ннком — зник. Командант 

нями зайняло головну ква- І Першого корпусу півден-
тнру Першого армійського 
корпусу, цивільну й військо-
ву поліцію, радіостац`ю й усі 
інші більш пункти в місті. 
Дананґ і Гуе були центрами 
опозиції проти правління 
прем'єра Нгусна Као Ќі. В 
половині березня ц. р. гос-
трнй конфлікт між будднст-
ськнм проводом та групою 
збунтованих проти централь-
ного уряду генералів полад-
нано компромісом, що уряд 
Као Ќі погодився перевести 
15-го серпня ц. p., чи най-
пізніше вчасною осінню вн-
борн н передати владу ци-
вільному урядові. В мннуло-
му тижні атмосфера заго-
стрилась в наслідок заяви 
прем'єра Нґуєна Као Ќі, що 
він задумує залишитись при 
владі ще рік, поки будуть 
переведені вибери не тільки 
до констнтуантн, але й До 
нормального п а р л яменту. 
Д а н а ґ і Гуе були столицями 

но-в стнамськоі армії, гене-
ралТон Тат Тінг, схоронив-
ся спершу в помешканні 
американського г е н ерала, 
але швидко потім втік до 
міста Гуе, де буддисти й 
опозиційні супроти центра-
льново уряду війська запо-
вілн збройний спротив. Ре-
чник буддистів заявив що 
прем'єр Нґуен Као Ќі зро-
бнв „зрадницький крок і 
що країні погрожує грома-
дянська війна. Американці 
займали в цій історії строгу 
невтральність Американські 
чинники не зайняли супроти 
тієї події ніякого становища 
назверх, але п р є з идент 
Джансон нараджувався в 
неділю з державним секре-
тарем Діном Раском, секре-
тарем оборони МекНамарою, 
амбасадором Генрі Кеботом 
Ладжом та ще кількома 
своїми дорадниками. Речник 
Державного Департаменту 

п'ятьох північно - західніх І заявив. що американські . 
провінцій і центральний у-1 чинники робитимуть всі за-
ряд втратив був контролю, ходи, щоб довести до порозу-
над ними. У Данаяѓў 150 о- міння між розсвареними 
позиційних військовиків таігручтами у Південному В'ст-
поважний гурт буддистів і іиамі. 
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Коеиґін в Африці 
Поїздка совстського прем'єра Косигіна в Єгипет мас 

на меті затісннти советсько-сгнпетські зв'язки. Вже від 
якогось часу говорять про те, що уряд Єпіпту дозволить 
совстським кораблям забезпечуватися в єгипетських пор-
тах пальним. Дотепер вони з Середземного моря мусіли 
їздити по пальне до совстських портів. Це не тільки неви-
гідно з огляду на велику відстань, але й небажано, бо 
дорога йде через Дарданелли під бачним оком Туреччини, 
що с членом НАТО. Можливо також, що Косиґін намага-
тиметься відтягнути Нассера з табору невтралістів, щоб 
ІМосква в своїх політичних діях мала активну підтримку 
арабського світу. Це не легка справа, бо Нассер вважасть-
ся провідником невтралістів, і на тій позиції він багато 
користас престижево і матеріяльно. 

Проте, поїздка Косигіна до Єгипту включає, мабуть, 
ширші перспективи. Вона — у пляні боротьби за впливи 
в `Африці, і з цього погляду с важливою подією в міжна-
родній політиці. Африка вже від довшого часу є об'єктом 
'заінтересування великих держав. Визвольні національні 
рухи на тому континенті світовий комунізм намагається 
використати для його скомунізування. Однак, тактичні 
розходження у великій мірі були спричинили роздор між 
Китаєм І Москвою. Засадничо намагання і китайських і 
совстських комуністів ті самі: виелімінувати західні впли-
ви на території Африки ‚але обидві сторони прокладають 
до цієї цілі два різні шляхи. Китай обстоює революційні 
зриви, і його агенти вже віддавна ведіть підривну акцію 
в Африці. В останніх місяцях ця китайська акція зазна-
ла поразки, головно в Гані, де внаслідок урядового пере-
вороту повалено прокомуністичний режим і дарогнано з 
країни китайських та совстських дорадників. 

Совстська політика більш рафінована. СССР прийняв 
факт, що після другої світової війни країни світу пережи-
вають економічне піднесення, яке не сприяє комуністнч-
ній реьолюції. В принципі совстські комуністи не відкн-
дають насильного перехоплення влади в капіталістичних, 
а тим більше відсталих країнах. Але вони вважають, що 
для цього треба відповідних обставин. У 1964 p., коли кн-
тайський прем'єр Чу Ен-лай говорив про „ідеальну рево-
люційну ситуацію" в Африці, московські комуністи сум-
нівалися в тому. Вони вважали, що комуністична інтер-
венція в Африці може заломити увесь комуністичний рух, 
бо молоді африканські, а також азійські країни найбільше 
заінтересовані своєю національною економікою. 

Тож большевикн прийняли іншу тактику. Щоб елі-
мінувати впливи Заходу в африканських і азійських краї-
нах, вони прийшли до них із допомогою. Ця зміна в так-
тиці большевиків ніби оправдується і вченням Леніна і 
тверезим поглядом на ситуацію. Генеральний секретар 
комуністичної партії Ніґерп, Тунжі Отежбей, заявив на 
23-му з'їзді КЦСС у Москві, що „Африка ще не дозріла 
до загальної революції". 

Тож і місія Косигіна в Єгипті не обмежується самим 
Єгиптом. Советський прем'єр, очевидно, мас делікатне зав-
дання: здобути в особі Нассера свідомого, чи несвідомого, 
союзника у далекойдучій політиці Москви, що з одного 
боку вдаряє по совстському суперникові — Китаєві, а з 
другого організує підрив політики Заходу. 

Вічна проблема молоді 
Проблема „батьки-діти" існувала, мабуть, від зараня 

людськостн, ще в патріархальних часах, коли влада бать-
ків у родині була всебічною, а діти, чи пак молодь, не ма-
ли голосу. Пригадаймо, наприклад, Атенську республіку, 
коли то Сократа засудили на смерть за те, що до нього 
горнулася молодь, яку він навчав „бунтарських ідей". У 
новітніх часах, коли заведено в різних країнах обов'язко-
ву військову службу — юнаки, наражаючи в чужих кра-
ях своє життя на небезпеку, цікавилно)К суспільно-по.ті-
тнчннми справами і вимагали для себе 'більшої ролі у їх 
вирішуванні. Парляментарно-демократнчнАй устрій дав це 
право молоді, допустивши її до участи у ^виборах. В дер-
жавах з устроєм анахронічного абсолютизму молодь була 
рушійною революційною силою. Наполеон на 24-му році 
життя із славою якобінця став, після упадку Тульону, ге-
нералом; Робесп'ср і Дантон були чоловими фігурами 
французької революції в 30-их роках свого життя; в цар-
ській Росії молодь брала активну участь в підпільно-ре-
волюційному русі. Українська молодь вела завзяту бо-
ротьбу за український університет у Львові, українська 
молодь несла на своїх плечах визвольну революцію 1917-
21 pp. У 20-30 pp. в Західній Україні вона включилась ма-
сово в підпільно-революційннй рух проти польського 
правління. 

Очевидно, що в умовинах такого тоталітарно-терорнс-
тнчного режиму, як гітлерівський і большевнцький, молодь, 
включена в монопольну державну організацію під суво-
рим доглядом політкомів, не всилі була виявляти свого 
власного обличчя. Проте зараз же, як тільки трохи терор 
послабшав, стає вона попереду в свободолюбній течії: це 
видно тепер в русі інтелектуалів у Совстському Союзі. В 
останніх місяцях молоді люди стали рушійною політич-
ною силою в Індонезії, де студентські демонстрації розві-
яли міт про силу і мудрість диктатора - президента Су-
карна, — в Еспанії, де студентські демонстрації примушу-
ють уряд демократизувати режим, — у Південному В'ст-
намі, де студенти підтримали рух за передачу військового 
правління в руки цивільного. 

Очевидно, що проблема молоді надзвичайно складна 
і різногранна. Особливо в теперішній атомовій добі, в умо-
вннах загального неспокою та широкої прірви між вели-
ким добробутом і великою нуждою у містах Західньої Ев-
ропи й Америки. Проблемою молоді займаються чинники 
безпеки, Церква, педагоги, соціологи, психологи. Існує 
вже ціла література на тему, чи вирішну ролю у форму-
ванні духового обличчя молодої людини грають тільки 
батьківський дім і школа, чи загальна атмосфера з її різ-
ннмн невхопнимн „імпондераґ)іліями". Але люди, які бід-
каються над явищем молодечої злочинності!, захитаная 
моралі і сучасних „бітніків". забувають, що й у минулому 
існували „бітніки", тільки в іншій формі, і що молоді зло-
чннці також народжувались не з пустки, а з недоліків 
суспільного ладу, з поганих умовнн мешкання, праці, ме-
днчної опіки, легковаження питань педагогії. 

Несправедливим, неправильним і плитним підходом 
с генеральне засуджування молоді за її вибрики, брак 
дисципліни, брак терпеливості в усьому. Треба прнслу-
хатнся до молоді, вдумуватися в її психіку, розуміти її. 
Треба орієнтуватися в тих різних чинниках, що вплнва-
ють на молодь, і не треба генсралізуватн різних лихих 
вчинків молодих людей. Найбільшою прикметою і най-
більшою силою молоді Суло і буде те, що вона — продукт 
молодости. 

СЛОВО ГОЛОВНОГО ПРЕДСІДНИЕА 
УНС ЙОСИПА ЛИСОГОРА 

(Закінчення зі crop. 1-ciJ і 
нал, був важливою особистістю на Другому Вати^іансь-
кому Соборі, що зачався восени 1962-го року і Ацо не 
тільки схвалив важливі зміни в Католицькій Цер‡сві, але 
також відкрив нові можливості до згоди між катоілнками, 
православними та іншими віровизнаннями. І'цій новий 
дух співпраці віддзеркалюється в кожній українській грс-
маді в світі і напевно принесе невимовні духові й моральні 
користі для нашого народу. 

Справа пам'ятника Тарасові Шевченкові, звільнення 
митрополита Сліпого і найменування його на патріярхо-
півного Верховного Архиєпнскопа Української Католиць-
кої Церкви та піднесення до гідности Кардинала, як' і 
політичні успіхи доходили до сенсацінностн в нашому 
'щоденному житті. Але це ще не все, що діялося. В о д т н 
за одною в наших громадах з величезним розмахом збіль-
шувалися і поліпшувалися фізичні устаткування, щоб 
перетворити наше життя в приємніше й більш продук-
тивне. Будовано або пляиовано нові катедри, нові церк-
ви, нові коледжі і школи, нові народні доми. У Філядель-
фії започатковано будову двох' катедральннх храмів, ка-
толицького і православного. Збудовано або започаткова-
но будову нових церков коштом від 50,000 до понад мі-
льйона доларів у кільканадцятьох наших громадах. Збу-
довано або поширено колегії в Стемфорді в Коннектикат, 
в Вінніпегу в Канаді, та у Факс Чейсі біля Філядельфії. 
Збудовано цілий ряд нових цілоденних парафіяльних 
шкіл. У багатьох місцевостях Америки і Канади від Ат-
лантику до Пацифіку збудовано нові, часто люксусові 
народні доми і громадські осередки. 

У більш залюднених районах наші організації, що 
охоплюють усі прошарки нашого життя, збільшили свої 
ряди. Організації таких професіоналістів, як лікарів, ін-
женерів, правників, журналістів, виховників і артистів 
безпосередньо і більш активно включилися в наші гро-
мадські справи. Студентські громади й молодечі організа-
ції поширювали свою діяльність і невпинно змагали до 
сильнішої й повнішої участи молоді в громадському жит-
ті. На більшу скалю продовжували свою виховну і топа- , п ш ш а и м ш Ч 0 7 И І Ш с к л а д н и . 
рнську активність наіш жшочі організації. Кожна група L J філософічну систему, 
була в поході. Вже почалися нарікання, що забагато ді- ' " 
сться в тому самому часі. Це могло бути правдою, але це 
також вказувало, що наше громадське життя більше уріз-
номанітнюеться, ускладнюється, ставить більші вимоги — 
іншими словами — зроблено загальний поступ на най-
ширшому фронті. 

Таке було загальне тло, на якому наш Союз — най-
більша українська братерська організація в світі — вііко-
нував свою працю впродовж минулих чотирьох років. 
Могло б здаватися, що коли так багато діялося в наших 
громадах, Союз не повинен би мати більших труднощів 
у постійному збільшуванні свого членства. Але фактично, 
в деякому відношенні саме це й гальмувало нашу організа-
ційну активність, що нам треба було так багато часу й 
енергії віддавати додатковим справам. Проте, я особисто 
вважаю, що на довшу мету ми всі з цього тільки скори-
стасмо, бо будўемо наше громадське життя на солідних 
основах, які допоможуть нам продовжувати нашу культу-
ру і наші традиції та передати їх Генерації, яка прийде по 
нас. Тим самим ми промощуємо Українському Народному 
Союзові шлях до ще більшого і ще світлішого майбутнього. 

А тепер, заки приступимо до дальшого порядку на-
рад, ще вставанням з місць та хвилиною мовчанки віддай-
мо заслужену пошану шістсот тих наших членів, що ві-
дійшли від нас у звітовому часі, між ними й таких пере-
дових наших діячів, як світлої пам'яті редактори д-р Ge-
мен Демидчук і Степан Шумейко та головні радні Олена 
Штогрин і Богдан Мельник. Рівночасно вшануймо світлу 
пам'ять померлих в звітовому часі двох перших наших 
громадян, Президента З'єднаних Держав Америки Д ж а н а 
Фіцджералда Кеннеді і Президента Української Народної 
Республіки в екзилі д-ра Степана Витвицького. 

Д . р Михайло Кушнір 

СИЛА І ВНУТРІШНІ СУПЕРЕЧНОСТІ 
КОМУНІЗМУ 

І 
Публіцисти, як і розгляде- вербалізму, властивого тій 

Папа таврує комуністичний уряд в Польщі 
за заборону його приїзду 

Рим. Папа Павло VI зая-
вив у минулу неділю 15 трав 
ня, що причини, чому поль-
ський комуністичний уряд 
спротивився його замірові 
відвідати Пальщу, ‚‚не були 
оправдані". Пала заявив, що 
він задумував поїхати до 
Польщі на ‚‚короткий час" 
виключно в релігійній місії 
для вшанування 1,000-ліття 
християнства у Польщі та 
„без ніяких інших інтен-
цій". Папа ствердив, що 
польськи'й к о м у н істичний 
уряд заборонив його приїзд 
‚‚у зв 'язку з діями і стано-
внщем достойного кардина-
л а Вишинського", але ця 
причина „не була оправда-
на". Папа промовляв до 
4,000 польських прочан, що 
прибули до Риму з різних 

захщніх країн на кінцеві це-
ремонії у ході святкування 
1,000-ліття християнства в 
Польщі. Як відомо, поль-
ський уряд Владислава Го-
мулки заявив, що приїзд 
Папи до Ченстоховн „не с 
вказаним" та водночас знач-
но обмежив видачу віз поля-
кам з-поза Польщі, що хо-
тіли поїхати на церковні 
святкування. Зокрема від-
мовлювано візи американ-
ським полякам. Безпосеред-
ньою причиною пересердя 
польської к о м у н істичної 
верхівки був лист карднна-
л а Вишинського до захід-
ньо-німецького католицько-
го духовенства з запрошен-
ням прибути на ті церковні 
святкування та з закликами 
до взаємного прощення в 
ім'я християнських засад. 

ють проблеми комунізму, 
його впливи у вільній час-
тині світу і методи бороть-
бн проти них, не завжди 
вживають терміну „кому-
нізм" однозначно: часто з 
цього поняття ' відокремлю-
ють вони тільки деякі 
складники або докладно на-
світлюють одні сторони ко-
мўнізму в некорнсть Інших 
Так постає образ комунізму 
переяскравлений у деяких 
своїх фрагментах і затьма-
реннй. мрякою недоговорень 
у інших. Такий підхід не 
досягає мети, бо хибне роз-
пізнавання впливає негатив-
но на успішність протидіян-
ня. 

Сучасний комунізм с нас-
правді зліпком доктрин, що 
їх залишили світові Маркс, 
Енгельс, Ленін і Сталін. 
Першим трьом він завдячує 
свою теоретичну підбудову, 
називану звичайно марксиз-
мом - ленінізмом, Леніно-
ві ж, а головно Сталінові — 
систему володіння і техніку 
експансії, що мають бути 
реалізацією доктринальних 
постулатів. Отже поняття 
комунізму містить в собі 

що приймає як вихідну то-
чку матеріалістичну кон-
цепцію світу; соціологічно-
економічну теорію, що пре-
тендус на розкриття законів, 
які правлять життям сус-
пільств; систему володіння і 
врешті — техніку револю-
ції. З черги кожний склад-
ник є знов таки зліпком су-
перечннх ідей. 

Діялектнчннй матеріалізм 

Як не дивно, але з цих 
чотирьох головних складни-
ків комунізму значення і си-
ла діяння філософічного 
складника найменш істотні. 
Матеріялізм, як- поняття, не 
в'яжеться виключно з кому-
нізмом, бо можна визнавати 
матеріялістичннй погляд на 
світ і не бути комуністом. 
Щоправда, інтелектуальний 
вплив матеріалістичної фі-
лософії ХГХ стол. заникас 
в сучасному світі, і тільки 
комуністи судорожно її три-
маються, добачаючи у ній, 
навіть в обличчі досягнень 
природничих наук, риси 
науковости. Але це не змі-
нюс засади. Вже Демокрнт 
із Абдери намагався вняс-
нити явища світу рухом не-
видннх і незнищенних ато-
мів. 

Матеріялізм включений у 
філософічну систему кому-
нізму щойно шляхом додан-
ня до нього прикметника 
„діялектичний", але тоді 
він втрачас всяку вартість, 
як філософічна теорія. Бо 
тяжко знайти теорію більш 
каламутну, незрозумілу й 
невідповідну до об'єктивної 
обсервації явищ пізнаваль-
ного світу. Кажуть про дія-
лектику Геґеля, що вона уб-
гала філософію в глибини, 
куди вже жадне світло не 
проникає. Маркс, відкинув-
ши з неї ідеалістичні первні. 
радше звульгаризував її, 
зовсім не роз'яснивши тої 
темряви, що в глибинах. Не 
тільки ляїк, але навіть жер-
ці культу марксистської 
спадщини губляться в гущі 

доктрині. 
Нещодавно появилася в 

Совстському Союзі у видан-
ні Російської Академії Наук 
книжка про діялектичний 
матеріялізм, опрацьована 
гуртом авторів. У совстській 
філософічній літературі во-
на викликала повінь супе-
речннх оцінок. Коли їх чи-
таємо, тяжко позбутися вра-
ження, що і автори і рецен-
зенти, втаємничені в проб-
леми марксизму, в однако-
вій мірі блудять в якомусь 
уявному, нереальному світі. 

Маркс не був філософом, 
він був економістом і соціо-
логом. Діялектичний матері-
ялізм для нього потрібний, 
я к точка виходу для теорії 
історичного матеріалізму, 
що є істотою марксизму. У 
тодішніх часах було звича-
ем — як каже Пламенац 
(„Німецький марксизм і ро-
сійський комунізм", Ґрін і 
Ко., 1954 — одна з найліп-
ших критичних аналіз марк-
снзму - ленінізму, які поя-
вилися в останніх роках) — 
зв'язувати політичні теорії з 
генеральними філософічин-
ми поглядами автора; як-
що б якась соціологічна те-
орія не відповідала тій ви-
мозі, то вона могла б нара-
зитися на закид поверховно-
сти. 

Маркс підпав моді, але в 
нього зв'язок між діялектич-
ним і історичним матеріялі-
змом лиш формальний. Істо-
ричний матеріялізм мав бу-
ти застосуванням засад ді-
ялектнчного матеріялізмў 
до одної класи явищ — сус-
пільних явищ. В суті речі, 
як каже Пламенац, він спо-
чивас на діялектичному ма-
теріялізмі не більше, як ко-
рабель на своєму відбитті у 
воді. Можна, відкндаючи на-
віть діялектичний матерія-
лізм, визнавати правдивість 
його соціологічного відгалу-
жеяня. Щ о більше, немає 
безпосереднього зв'язку між 
історичним матерія лізмом, 
суттю якого є економічний 
детермінізм, і матеріялізмом 
взагалі. 

Історичний матеріалізм 

Отже, атракційність філо-
софічного складника кому-
нізму є майже ніякою, а 
обізнаність з ним, як можна 
підозрівати і як потверджу-
ють ті, що роками жили в 
„раю", навіть серед кому-
ністичної еліти невелика. 
Марксизм завдячує свою 
популярність передусім те-
орії історичного матеріяліз-
му. Цю популярність кла-
дуть зничайно на рахунок 
претенсій цісї теорії „нау-
ково" вияснювати явища су-
спільного життя й устійню-
ватн їх правильність. Уза-
лежнюючи суспільні зміни 
від змін умовин продукції, 
історичний матеріялізм у 
своїй спрощеній формі мо-
же дійсно промовляти до 
умів людей, які прагнуть 
здобути дешевим коштом 
„знання" про скомпліковані 
явища, що їх ще не можна 
схопити в математичні фюр-
мули. Щ о він не може всто-
ятися перед глибокою кри-
тичною аналізою, це не змі-
нює суті речі. 

Але властиве джерело по-
пулярности історичного ма-

ПОЛІТИЧНА ОСВІТА В НІМЕЧЧИНІ 
(Студійна конференція на тему: Німеччина,;Біла Русь, 

Україна) 
Франкфурт. Від 17 до 23 фі були також українські 

квітня відбувалася в селі студенти. 
Фрідріхсдорфі біля Франк-
фурту над Майном студійна 
конференція з участю укра-
Інських, білоруських та ні-
мецьких експертів. Промов-
ці для цісї конференції бу-
лн запрошені німецькою ус-
тановою, що мас назву: Сту-
дентська Просвіта. 

Ця установа вже влашто-
вувала студійні конференції 
на теми: Німеччина й Поль-
ща; Німеччина чехи й сло-
ваки; Німеччина і Румунія; 
Німеччина та Югославія. 
Тепер прийшла черга до Ук-
раїни і Білої Руси. 

Від українців взяли участь 
у цій конференції такі осо-
би: проф. Володимир Кубій-
ович, що мав доповідь про 
політичну й економічну ге-
ографію України і про люд-
ність нашої країни; проф. 
Панас Феденко, що говорив 
на тему: „Національне пн-
таиня в царській Росії, за 
російського тимчасового у-
ряду і в Совстському Союзі"; 
Микола Лівнцькнй, голова 
ВО УНРади, що мав доповідь 
про політику німецьких у-
рядів щодо України в 20 ст. 

Білоруський промовець, 
редактор тижневика в Мюн-
хені „Бацькавщина" — п. 
Бортніќ — мав доповідь про 
політичні й економічні проб-
леми Білої Руси. 

Під час студійної конфе-
ренції була влаштована внс-
тавка нових видань в різних 
світових мовах (книжки, 
збірники, часописи), пшісвя-
ченнх українській проблемі. 
Між учасниками студійної 
конференції в Фрідріхсдор-

Зовсім зрозуміло, тема про 
національне питання виклн-
кала особливе зацікавлення 
між учасниками студійної 
конференції. Аджеж і досі 
по школах Німеччини, Фран-
ції, Англії та ' інших країн 
вчать за старою схемою 
„єдиної неділимої Росії" і у-
являють собі, що там живе 
суцільна „російська нація". 

Українські доповідачі в 
своїх науково уґрунтованих 
доповідях показали дійсне 
обличчя як царської імперії, 
так і Совстського Союзу. 

Бажано, щ о б установа 
„Студентська Просвіта" ви-
друкувала доповіді україн-
ських і білоруських промов-
ців для поширення серед 
студентської молоді в Ні-
меччнні. ' П. А. 

„Повітрянокінна 
ДИВІЗІЯ и 

теріялізму не лежить, як вн-
дасться, в його науці про 
сили й відносини продукції, 
про боротьбу кляс, базу і 
надбудову; джерела цього 
треба шукати в його твер-
дженнях про невідхильність 
змін існуючого суспільно-
господарського ладу, в зак-
лнку до бурення суспільної 
ді'нсности і будови нового, 
мітнчного світу. 

Атракційність історичного 
матеріялізмў не в ного псев-
донауковості, а в емоціо -

нальному діянні. „Дотепер 
філософи інтерпрет}тзалн 
світ, каже Маркс, — ідеться 
про те, щоб ного змінити" 
А хто не прагне змін? Хто 
не хоче „кращого '? Це гас-
ло зміни приманює всіх по-
кривджених, розчарованих, 
виќпнених поза дужки сус-
пільного життя, всіх, хто 
заздрісно дивиться на при-
вілеї, зв'язані з багатством і 
владою. Марксизм обіцяє їм 
кінець суспільних нерівнос-
тей, що більше — обдаровує 
їх історичним післанннцт -
вом і гарантує остаточний 
тріюмф цього иісланннцтва. 

Отже, маємо справу не з 
розважною наукою, а з е-
моціональною поставою, я -
ќу не можна повалити розу-
мовою аргументацією; на-
віть найпереконливіші ло -
гічні аргументи не остудять 
прнстрасти. Дискусія з ко-
муністом розбивається скор-
ше чи пізніше об мур марк-
со-ленінської догматики, об 
заложення, що лежать по-
за сферою аналізи й сумні-
ву. 

(Долі бўав) 

Одну з американськ и х 
фронтових дивізій'в Півден-
ному В'єтнамі названо в 
„Свободі": 1-ша Кавалерій-
ська легі'нсько-рухома диві-
зія. В цьому по'милки немає 
—її офіційна назва: 1st Air-
mobile Cavalry Division. Од-
наче я пропоную уживати 
на означення тієї' військової 
частини терміну: повітряно-
кінна дивізія Це значно ко-
іютше і виразніш'е в нашій 
мові, чого й вимагає військо-
ве назовництво. 

Крім того, в українській 
ВІЙСЬКОВІЙ термінології мас 
першенство означення тако-
го роду війська, замість ‚‚ка-
валерія" і ‚‚кавалерійський" 
— „кіннота" і „кінний". У 
Визвольній Війн'і так і назн-
вано: кінна дивізія, бригада, 
кінний полк і кінна сотня. 
Подібно, такі `термши, я к : 
„інфантерія", „інфантерій-
нин", не ввій'шли до ак-
тнвного словникового скла-
ду. 

Безперечно, що означення 
„повітрянокіннйй" належить 
до мовних новотворів (нео-
логізмів), так само, як і ство-
рення такого роду війська 
с великою новиною в істо-
рії віськовости. При устій-
нюванні цього нового вира-
зу, як також і інших, в 
зв'язку з сучасним військо-
знавством — я брав до ува-
ги існуючі в нашій мові сло-
вотворчі правила^-

Американці назвали по-
пулярно вояків 'повітряно-
кінної дивізії, можна сказа-
тн, навіть і поетично: sky-
troopers (troopt^—'Кінна сот-
ня, ескадрон; trooper — 
вершник, кіннотник). Пода-
ю український' відповідник 
цього — піднебесні вершнн-
ки, 

Навязуючи до традиції. 
дивізія наііменопана кінною 
(Cavalry), хоча,' дослівно, 
не має ні одного коня-верхів-
ця. Ця назва мас свій сенс, 
хоч позірно виглядає на не-
логічну. Згідно з вимогами 
модерної технічної доби, ди-
візія виступає до бою на ге-
лікоптерах з повітря, послу-
говуючись пріТ-тому такти-
кою бою кляснчної кінноти. 
Докладніше про це в моїй 
статті в „Свободі'' з 18 вере-
енл 1965 р п. з. „Літаючі 
вершники". t" 

Зсноп Стефанів 

л. д. 
У СТОРІЧЧЯ НАРОДЖЕННЯ 

М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 

(2) 
Аналіза праць Туган-Ба-

рановського від його першої 
статті про теорію граничної 
вартості! і до останньої стат-
ті „Про кооперативний іде-
а л " показує, Що він від по-
чатку був незалежним мнс-
лнтслрм, який завжди йшов 
своїм власним шляхом у сво-
їх економічних теоретичних 
побудовах і ніколи не був 
ортодоксальним марксистом. 
Все, що Туган-Барановськнй 
був хвилево прийняв від 
Маркса в галузі соціології 
(наприклад, теорію історнч-
ного матеріялізмў та бороть-
бу суспільних кляс) , він піз-
ніше ревізував і відкидав. 
На думку доповідача, Туган-
Барановськнн від ревізіоніз-
му через неокантіянську фі -
лoco^pІIO перейшов до коопе-
ратнвного соціялізму. В сво-
їх останніх працях він під-

носнв волю понад усе. за-
мість соціяльної рівностн, ЯК 
це робив перед тим. Коопе-
рацію він вважав за найвн-
щу форму суспільного укла-
ДУ-

Проф. Коваль вважає, що 
Туган-Барановськнй був с-
диним економістом у Росін-
ській імперії в модернпму 
розумінні цього слова. Пін 
перший познайомив Росіќї з 
австрійською школою гра-
ничної пожнточностн і був 
першим економістом у СВІТІ, 
що дав синтезу теорії гра-
ничної вартости із теорією 
Рікардо. Його теорія еконо-
мічннх коньюнктур не ТІЛЬКИ 
прийнята у західньому світі, 
але й вважається за най` 
більш наукову та модерну. 
Своєю теорією зисків він до-
вів, що капіталізм через 
плшіування може жита ві;іь-

ним життям і не мусить у-
мерти, підтверджуючи Марк-
сові детерміністичні закони. 
Ця його теорія не тільки зна-
йшла потвердження у захід-
ньому світі, але й совстська 
економіка іде тепер за нею. 
Також Туган-Барановськнй 
дав надзвичайно ориґіналь-
ну теорію розподілу, яку на-
звав соціяльною теорією і в 
якій ствердив, що, крім про-
дуктнвностн робітника, рі-
вень його заробітної платні 
такояс залежить від соціяль-
ної сили робітників та про-
дуцентів. В ділянці коопе-
рації Туган - Барановський 
перший намагався пояснити 
кооперацію на базі економіч-
ної теорії. 

Доповідач підкреслив, що 
Туган-Барановськнй був не 
тільки найвидатнішим і най-
більшим теоретиком в Росій-
ській імперії, але й був пер-
шим, що змусив Західню Ев-
ропу звернути увагу на сло-
в'янську економічну думку. 
В останніх роках він цілком 

'перейшов на українські не-
залежницькі позиції і об-
стоював відрив України від 
Росії. 

„Довгі цикли в амерн-
канській економіці" — 
доповідь М. Мельника, 
професора університету 

Огайо 

Проф. Мельник ствердив, 
що багато важливих показ-
ників розвитку американ-
ської економіки від I860 ро-
ку і донині доміновані не 
тільки довгими хвилями, але 
також 1 короткими „тренда-
ми", і що може навіть кра-
ще студіювати економічні 
зміни з погляду коротких 
трендів, ніж з штаидпункту 
регулярних довгих хвиль. 
Концепція довгих хвиль су-
ґерус існування автономних 
сил в економіці, які ті хвилі 
нібито роблять закономірним 
явищем. На думку доповіда-
ча, ще завчасно говорити 
про існування довгих хвиль, 
бо наявні статистичні дані 
не підтверджують їх ісиу-
вання. 

Концепція коротких трен-
дів є не менш цікавою, ніж 
концепція довгих хвиль. В 
одному моменті короткий 
тренд буває виміром відхи-
лення від рівноваги. Це під-
хилендя тане далекойдуче, 

що поворот до рівноваги не 
може бути досягнений про-
тягом короткого циклу. В 
іншому випадку короткий 
тренд може бути визначений 
внутрішніми та зовнішніми 
довготривалими обставнна-
ми. Тут можна згадати, на-
прнклад, довгі коливання в 
цінах, зростання і структуру 
населення (в тому і внутріш-
ня та зовнішня міграція), 
довготривалий стан прнбут-
ків (як от ситуація у сільсь-
кому господарстві перед пср-
шою світовою війною), по-
рівняльні ціни імпортованих 
та експортованих товарів, 
надмір грошей в обігу (звн-
чайно після війни), дуже 
важливі винаходи і т.д. 

Евентуал ь н є прийняття 
концепції коротких трендів, 
що її доповідач запропону-
вав на останньому з'їзді А-
соціяції Американських Ста-
тистиків, мало б також інші 
Цікаві наслідки. Теорія дов-
гих хвиль мусіла б а пріорі 
відкинути існування якогось 
реґулярн о г о взаємовідно-
шевня між індексами цін і 
продукції. Концепція корот-
ких трецдів не вимагає та-
кого „або-або" підходу. На-

приклад, аналіза будівельної 
індустрії, проведена допові-
дачем, показує, що так звані 
реальні фактори часом силь-
ніші за ціни. Так, у минуло-
му у великих 'містах можна 
було зауважити, що коли 
житлове будівництво пере-
ривалось на довший час, то 
попит так зростав, що пере-
креслював усі протилежні 
тенденції. Саме тут концеп-
ція коротких, трендів дозво-
ляс такого роду вийнятќи і 
тим не запереч'ує траднцій-
ного підходу до взасмовід-
ношення між реальними ці-
вамн і цздоксамя. -

В заключенні проф. Мель-
ннк зазначив, що ідея ко-
ротких трендів мас значну 
методологічну, користь. Вона 
не тільки допоможе у ясні-
шому устійненні тих факто-
рів, що домінують короткий 
цикл, але також спричн-
ниться до того, що різні по-
ріішяння будуть снстематнч-
ніші і ближчі ДО ДІЙСНОСТІ!. 
Згадати б тільки короткий 
тренд 1ПЗЗ-44 років, що йо-
го значно цікавіше студію-
вати, ніж якусь математич-
ну криву, що намагається 

(Закінчення на crop. 4-№І, 
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Іван Заяць 

Виставка малярських праць Любослава 
Гуцалюка 

Любослав Гуцалюк нас-
крізь мадяр, другої половн-
нн 20-го століття. Незанчаіі-
но інтересно слідкувати за 
розвоем цього мистця. Його 
три творчі періоди МИ опн-
сали в попередній статті 
про' його імпровізацію. Прн-
гадаемо коротко: перший 
період: період: посткубіс-
тнчний —г абстракційний, 
другий сріблистий, овіяний 
мрійливою мелянхолісю, де 
від півабстракту переходить 
до здефініованоі архитекту-
рн, третій бароковий з наво-
ротом До `природи, повний 
кольору. З 'являються дере-
ва, опісля квіти, натюрмор-
тй, але все пульсўе життям. 
Як передбачено, тепер з 'я-
вилися перший раз люди, в 
його міських краєвидах! 

Є незвичайно характе 
рнстичннм, як індивідуаль-
ні переживання і ріст приз-
наиня і добробуту вплнва-
ють на х'арактер його кар-
тин. В поч атках, коли за 
словами мистця ‚‚біда грала 
марша на усіх костях", кар-
тнни були понурі, повні мс-
лянхолії, де одначе віра у 
свої сили і природний оптн-
мізм завжди находив про-
мінчик сонця (наприклад 
чудова „Академія Наук в 
Парижі",) де на тлі темно-
сірих хмар і ще темнішої сі-
рої зловіщої Секвани бли-
щить мов візія будучности 
копула Академії, або мрій-
ливий ‚‚Дощевнй берег Сек-
вани", де через дощ і хмари 
пробивається промін ч и к 
світла. По успіхах в Ню 
Иорку і Парижі приходить 
третій період повний жнт-
тя, краєвиди скупані в сон-
ці, радість творення і життя 
б'є із кожного мазка, лінії 
крутяться, кольори ожнва-
ють, тематика розшнрясть-
ся, появляться знову фан-
тастичні замки овіяні сон-
цем, повні радостц і вдово-
лення. 

У своїх творах Гуцалюк 
послуговується вповні над-
баннями азбуки і словника 
сучасного мистецтва, як 
щодо композицій, рисунку, 
грмонії кра ок, перспекти-
вн і техніки г Але він і знан-
шов свій власний стиль, і в 
якому не був бц періоді, все 
його можна пізнати. Незвн-
чайно цікаві перспектнвічні 
ефекти осягає цілком неор-
тодоксійними заходами, або 

рисунковою технікою при 
цілковитій иеґації Градўації 
кольорів предмету що від-
ступас, або при цілковитій 
неґації усіх принципів ри-
сункової перспективи. Він 
осягає незвичайну глибину 
зрізннчкованням і пов'язан-
ням площ і грою холодно-
теплнх красок. 

Перейшовши „штурм унд 
дранґ" період — картини 
його набирають поважної 
статики, де незвича й н о 
простими здавалось і мали-
ми засобами осягає поважні 
ефекти. З різьби у губнх 
верствах фарб переходить 
до більше софістикованих 
малярських ефектів. Його 
мазок став зрізничкований, 
яким віддає вірно текстуру 
зображеного моделя, чи то 
живого чи мертвого. Але 
мистецтво Гуцалюка не по-
лягас лише на віртуози тех-
нікн і композиції. Це вже 
лише засоби його експресії. 
Його мистецтво куди глиб-
ше, пливуче з глибини ду-
ші, він віддає настрої душі 
і настрої природи, він від-
дас смуток, радість, тінь, хо-
лод, сонце, вдоволення, спо-
кій, рух, характер будівель 
і їхніх мешканців, майже 
усе вертикальними м азками 
шпахтулі, то широкими, то 
мов ниточка тоненькими, 
або кружками, мов малень-
кнмн кратерами і самоцві-
тамн. 

Він і майстер контрастів і 
протиставлень ідей і симво-
лікн. Доконує цього тепло 
зимними красками, (Синій 
Париж, число каталогу 16, 
Вітряки в Ля манш, чи по-
гіднішнмн мазками. 

Свої картини він студіює 
і компонує старанно і ко-
ристовусться шкіцовнцк о м 
із своїх численних подоро-
жей. Обдарований фотогра-
фічною пам'яттю, він від-
творюс бачені сцени в сво-
йому маленькому ательє, 
і тому його картини можна 
подивляти із близька мов 
величезні мініятюрн. Зокре-
ма фантастично вигляда-
ють побільшені прозірки 
деталів кннені на екран. 
Щойно в тих побільшеннях 
видно кольосальну працю 
вложену в деталі. Пульсу-
юче життя картин він ося-
гас сотками дрібних різно-
кольоровнх точок і мазків. 
Навіть у своїх абстрактах 

СВОђОіЦА, ВРВДОРОК, 17-го. ТРА$В$ѓ що, 
`І 

ѓа 
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Ва^куверська гр(^адаі рйшйЩ$ Д ^ т ь 
Тараса Шевченка 

КУТОК ІОО-ЦОЛЯРОВОГО БЕНКЕТУ 

юс аосаос З О Ї 

ОБ'ЄДНАННЯ МИСТЦІВ УКРАШЩВ 
в АМЕРИЦІ — Відділ в НЮ НОР'КУ 

Володимир, Оксана і Юрій 

МОШИНСЬКІ 
тю О' 

- О.ТІЕ if акварелі -
Відкриття в неділю 22 травня ц. р. о год. 1 по пол. 

Виставка триватиме до 5 червня включно. 
8 ҐАЛЕІ'ІЯ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЌЛЮБУ 
О в НЮ ПОРЌТ, 149 — Друга Евеню. 

ВИСТАВКА ВІДКРИТА: 
субота й неділя від год. 12:30 до 8 веч^ 

П'ятниця від 5:30 до 8 всч. 
Д О ! , = Д 0 1 ІОЕ Ю С аоі 

Т-ВО СВ. ІМЕНИ Стейту КОННЕКТИКАТ 
— влаштовує — 

дня 19-го червня 1966 року 
в АНСОНП в ПАРКУ „ВАРШАВА" 

УКРАЇНСЬКИЙ 
СТЕЙТОВИЙ ДЕНЬ 
А Р Х И І Є Р Е И С Ь К У С Л У Ж Б У Б О Ж У 

відправить 
ЇХ Е К С Ц Е Л Е Н Щ Я Є П И С К О П 

Ноеиф Шмонщшок 
Задемонструймо нашу національну свідомість, лрі-

лість, солідарність та зрозуміння до цього великого длл 
вперше в нашому стсйті. 

Присутні будуть Губернатор Стейту та Посадішкп 
Міст та м`ісцеві представники американських організацій. 

Любослав Гуцалюк під час праці на Союзівці в літі 1965 р 

І 

64-ий ВЇщщіл і 
Союзу Українок Америки і 

в ню ИОРКУ І: 
й 

запрошує на и 

„ПОКАЗ ФІЛЬМУ ДЛЯ ДІТЕЙ" І; 
що відбудеться ' . 

22-го травня 1966 року 
о год. 3-ій по пол . й 

в У К Р А Ї Н С Ь К О М У Н А Р О Д Н О М У Д О М І g 
ч. кімн. 31 Ш g 

Фільм буде пояснювати та прочитає казку А 
Вџ. п. Леся Хриплива 

чи семіабстрактах, чи . у 
своїх фантазіях (фантас-
тнчний красвнд число ката-
логу 7, де представлений 
мов фатаморгана фантас-
тичний замок на весняній 
луці тисячами ярких, а л е 
збалянсованих точок) він 
віддас життя і змушує не-
одного противника зревіду-
вати свов упередження до 
абстрактного мистецтва, 

Хотілося б звернути ува-
гу глядачів відкритої 10 
травня виставки н а кілька 
картин, що репрезентують 
найновіші напрямки Гуца-
л ю к а : 

Може найкращим обра-
зом с „Весна" (число ката-
логу 4 ) . Промовляє до гля-
д а ч а просто дитячою наїв-
ністю. Але ця наївність ви-
соко продумана. Побудова-
ний на засадах композиції 
п'ятдесятих років цього 
століття (абстрактн Ротка) 
образ поділений на 4 гори-
зонтальні нерівні площі: 
бліде сине небо, ясна весня-
на трава, трохи темніша сн-
ня річка, і зелена з силь-
ною домішкою охри трава. 
Перша і друга площа Л у-
чаться весняно блідими де-
ревами на обрію з осцилю-
ючнм небом. Зливаються 
майже в одно друга, третя 
і четверта площі получені 
деревами, (що ростуть на 
четвертій площі) у весня-
ному розцвіті. На верхній 
частині другої площі (тря-
ви) дві поземі групи домів 
в опадаючій лінії, одна гру-
па вище другої. Доми білі з 
помаранчево червоними да-
хами. Небо осцилюс, гарна 
річка хвнлюс Це все. Образ 
намальований з комплет-
ною, свідомою неґацісю ри-
сункової перспективи. Дахи 
дальших і передніх хат од-
накові, дерепа на першому 
пляні ‚‚малі". а все таки 
відчувається простір, групи 
домів „сидять" далеко н а 

горбі, під горою. Площа 
трави, хоч майже однома-
нітна в тоні „лежить", а 
дерева на першому пляні 
виглядають великими. Е-
фект цей осягнув зрізнич-
куванням ширини мазка 
трави та доданням дискрет-
них їх филь на річці, ох-
рою на першому пляні і 
релятивно темною сіткою 
дерев. І хоч, за винятком 
дахівок немає на картині 
тіней, картина сяє соняш-
ннм світлом і передає ра-
дість ранньої несни. 

Цілком на інших засадах 
побудована символічна кар-
тина „Вітряки в Ля Манш". 
Тут корнсТовусться Гуца-
люк кляснчною трикутни-
ковою побудовою збагаче-
ною абстракційннми компо-
знціямн - експериментами. 
За трикутннковнм горнзон-
тальним валом, лежить у 
долині місточко, яке внпи-
насться вгору рівнобічним 
трикутником, якого верш-
ком є вітрак. Дахи місточка 
помаранчево червоні, дахи 
вітряків темно сірі. Від цен-
трального вітрака розхо-
дяться вітракн трикутника-
ми перспективи направо і 
наліво. Завершенням ком-
позиції г. oOpiii, який позс-
макі лінією замикає ДВЇ 
майже ріпнорядні трнкут-
ннкн (зелена трава) , Шл 
становлять тло міста. Пря-
мокутннк темносірого неба 

`з поземний тяжкими хмара. 
ми, на тлі якого біліклч 
вітракн, символізує немог 
важку працю вітряків для 
добра скупаного в соняш-
ному світлі радісного (чер-
воні дахи) міста Символіку 
картини підчеркує церква 

на першому пляні : через 

Україьська гр0мада Ванку-
веру й околиці зібралася 
чисельнй 27-го березня в 
авдиторії Українського К а -
толнцьком Центру, щоб 
концертово о програ м о ю , 
виконаною 'інлами місцево-
го Відділу КУК та його 
складових організацій, вша-
нуватц пам'ять Тараса Шев-
ченка. 

Концертова проїодма від-
значалсь різнородн`-стю то-
чок, з яких на перше місце 
слід поставити вистуг.и мі-
шаного хору ирн Укріщсь-
кій Кат. Парохії св. По 'ро-
и, що рвзпочаа концерт ‚‚с`а-
повітом, а в'дтак під вмілої? 

тоќ Альфа і Омега і цим 
разом полонив серця прнлв-
ннх ; вннонуючн дві пісні 
прн фор^тейіяновім супрово-
ді З.Авдршшнна. Орќестра 
Ю. С У М - у ш`д ` вмілим про-
водрм цййнр ; К; 'Ганушевсь-
к о Г v відіграла бездоганно 
„Реве †а с?тогне" й „ІЎкра 
їно моя" і своїм виступом 
дала д ^ а з , щ 0 п р я систе 
матцчній J сталій вправі мо-
жіе добйінся зразкових о 
сягів. 

Мило враження залншн 
ли в серцях ПрНЙВННХ МО 
лоді декляматори В . Шев-

': 

Щедрість Метрюполії 
(ЛИСТА Ч. 2) 

Н а заклик Метрополі -
тадь,ного Громадського Ко-
мітету Допомоги .Ухраїнсь-
кому Університетові в Римі, 
громада великої Метрополії 
щедро відгукнулуся своїми 
масовими зголошеинямн н а 
Бенкет. 

Бенкет відбудеться вже за 
три тижні — в неділю 5-го 
червня ц.р. в готелі Гільтон 
в Н ю Иорку. Зголошені на 
бенкет платять по 100 дол. 
8 правом участи подружньої 
пари (2 особи — чоловік з 
дружиною). Організації вн-
снлають делегатів за впла-чук — СУМЌ і Ярема Ко-

вальчук — ' З О . СУМ, які тою 100 дол. від кожного 
днрнгентурою о. Б. Слободі-У ввели нас у чарівний світ представника. 
відспівав чотири композиції. 1 гухЬвоҐ поетичної спадщя- Сьогодні подаємо д а л ь -

ь.і безсмертного КоХ5заря. - пшй список зголошенях на 

молитву і працю до щастя. 
Група б образів, стано-

вить новість у творчості Гу-
цалюка: Тут пораз перший 
з 'являються люди, маса лю-
дей на міських базарах. В 
п'ятьох з тих картин розді-
ляє Гуцалюк людей від 
розпечених сонцем будівель 
при помочі різного роду па -
расолів над ќрамами. Ці па-
расолі становлять інтеґ-
ральну часть композиції 
картини і служать як пере-
хід зображення гарячі і хо-
лоду. По-мнстецьки лучнть 
тут Гуцалюк теплі фарби 
із холодними, зокрема пер-
фекції у цьому осягає в 
картині „Піяцца дез Ерб, 
„Верона'' (число каталогу 
19), де люди різних, прер'з-
них типів (одна дівчина 
типова" українка) спокійно 
торгують у тіні дерев. Кар-
тина ця композиційно поді-
лена горизонтально на дві 
нерівні площі, получені в 
одну, цілість п'ятираменною 
ліхтарнею та парасолями. 
Цікавими композиційно є 
також „Ринок в Роеї (число 
каталогу 20) і ринок в Ве-
роні (число 23). В картині 
„Ринок в Роеї темні парасо-
лі параболічним сегментом 
ділять картину діяґональ-
но: на горі по правій сторо-
ні овіяні сонцем будівлі, під 
парасолями у тіні юрба л ю -
дей, зображених переважно 
точками (техніка подібна 
як в картині „Фантастич-
ннй краєвид, число кат. 4) . 
Картина ця характерна і 
тим, що у ній Гуцалюк У-
п(`рше переважно уживає 
неломаних кольорів а та-
кож уперше лишає незама-
льовані часті полотна для 
осягнення ефектів фактури 
і колірў. — Картина ‚‚Ри-
нок у Вероні") (ч. 23) побу-
дована на горизонтальній 
гіперболі: Горішню частину 
виповнює тло ясних проме-
нів, вертикальних до лінії 
гіперболі, небо, що зобра-
жус жару. Долішню по-
в.ерхню гіперболі виповню-
ють парасолі, що отінюють 
долішню частину і людей. 

Середню частину внпов-
нюють будівлі. Перспектива 
в останніх трьох картинах 
кляснчна. Представлен в я 
будівель в цих картинах по-
мистецьке внпрацьовшо гі-
дне новітнього Каналетто 

Вкінці треба би згадати 
про „Рю де Дюранс" . Це 
перша ластівка відмінного 
Гуцалюка, технічно і кольо-
рнстнчно. Гуц а люк уживає, 
тут плоскої техніки із шіі-
рокнми площами, осягає 
контрастів зіставлен н я м 
комплементарних кольорів. 
Картина відзначається ве-
ликою безпосередн і с т Н', 
безпретенсіональністю, щи-
рістю, радістю життя, 6.1а-
гнм спокоєм. Малими засо-
баМи багато сказано! 

Поточна вистава, це 10 з 
черги індивідуальна внс-
тавка Гуцалюка. Слід від-
чітнти, що Гуцалюк всюди 
підчеркує свою українську 
національність. Це йому не 
пошкодило дістатись до мі:к-
народннх каталогів мнстців, 
u яких посвячено йому цілі 
торінки з репродукціями 

.іого картин і йогх) фото-
графії. Він поміщений п 
(1) Repertorium Artis, Livre 
і'Ог dea Beaux Arts, Une En-
jyclopedie des Ar t s (Intf r-
-lational Ar ts Guild, Monte 
"arlo) ; (2) International Di-
4?ctory of Arts, Editor Dr. 
Helmut Rauschcnbiiscli. Dtu-
Jichc Zentraldruckerei A. G., 
Berlin 1965; (3) Ашшаіге 
National des Beaux Arts , Eric 
Londres, Publication D. Thi-
baud, Par is ХІД, 

Хор зарепрезентував себе 
високою гармонійною зісігі-
ваністю , мелодійним вирів-
наниям окремих голосових 
партій та глибокою інтер-
претацісю відспіваних п і -
сень. Цей хор дав ще один 
доказ, що він збереже на 
майбутнє свою славну тра-
дицію доброї, пров'дної во-
кальної групи на терені 
Ванкуверу і є в силі шнри-
тн красу нашої пісні не тіль-
кц серед української спіль-
нотн, але й перед англомов-
ним світом. Неперевершена 
у своїй музнчн'й культурі 
пані М. Російчук продемон-
струвала в сольоспіві „Пла-
вай, плавай лебедонько'' і 
„На вулиці не весело'' шн-
рокий діяпазон вокального 
динамізму і мистець к и х 
легких переход'в від силь-
ного, високого злету до м'я-
кого, чутливого спаду. 

Дівочий квінтет студен-

?плітанся з цілістю прог-
рамч внотуп танкової гру-
пн , Дніпро'' під проводом, 
п. С іика, що прн високій 
зднсцяплінованості і граці-
озності рухів виконав в 'я-
занку народних танків. 

Святочний реферат- виго-
лосив Пі С. Со`лтис, який 
з'ясував значення поетичної 
творчостн Тараса ШУ.ГЧЄН-
ка. 

В кінцевім слові голова 
місцевого Відділу КУК М. 
Тагарнкж взивав приявних 
сповняти заповіти, що їх за-
лнпгив нам ' Великий Поет, 
та зберігати ті духові і на-
ціонально - політичні ідеа-
лн, за які він боровся ціле 
своє життя. 

Цьогорічне Шевченківсь-
ке Свято залишиться ` мн-
лим, незабутнім спомином у 
серцях приявних. 

Я. Т. 

Коговз, II. И. 
УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА В ПОКЛОНІ КОБЗАРЕВІ 

Старанням та заходом мі- ‚‚На Шевченковій могилі' 
сцевих організацій при сшв-
участі парохіяльної школи 
13-го березня в приміщенні 
Горожанського Ќлюбу вла-
штовано Святочний концерт 
в честь Тараса Шевченка. 
Програма свята була змі-
стовна й вартісна. Приявні 
кожду точку грімко оплес-
кували, а після імпреза з 
гарним враженням залнша-
лн залю. 
., Імпреза складалася з двох 
частин. Першу частину ви-
повнили -точки дітей паро-
хіяльної школи. Свято зало-
чатковано а м є риканськнм 
гимном у виконанні шкіль-
ного хору під управою Се-
стер Василіянок, Цей хор 
прц акордеоновому супро-
воді п. Ч. Чопека відспівав 
кілька пісень. Промови в 
англійській мсві (Л. Попов-
ський) і в у к р а ї н с ь к і й 
(Л. Куфель) були бездоган-
но виголошені Знаменним 
доповненням цієї частини 
програми були деклямації: 

Рома Цьолко, збірна делля-
мація „Поклін Тобі", а в ан-
глійській мові „Косар" — В. 
СтадннК і „Голос України" 
— А Бартика. 

В підготовку цієї частини 
свята багато праці вложили 
вйховниці парохіяльної шко-
лн Сестри Василівнќи. Під їх 
наглядом та проводом діти 
з успіхом виконали всі при-
готовані точки. За це їм щи-
ра подяка. 

В другій.частині місцевий 
парох о. Николай Вояков-
ський виголосив доповідь, 
яку приявні з увагою вислу-
хали. В. Шандиба, впоряд-
чиця Юного СУМА, проде-
клямувала поезію Т. Шев-
ченка „Суботів". На закін-
чення церковний хор під 
управою п Яр. Біласа, внко-
нав добре підготовані дві 
пісні 

Концерт закінчено відспі-
ваяням національного ги.м-
ну. 

Мір. Юліян Бачннськяй 

бенкет: д-р О. і К. Стрий-
ськнй, П. і Н. Мельник, д-р 
В. і Г. Врецьона (4 Відділ 
СУА), С. і С. Савчук, Б. Га-
лаган, В. і О. Роговський, 
І. Кефор, Р . і Г. Поритќо, М. 
Тихловець (Від. УККА, 

Конн.) , інж. Р. і Л. Баран-
ський, д-р М. і Я. Зарнць -
ки`й, Ю. і М. Савчак, П. і А. 
Ікалович, д-р В. і М. Палі -
двор, І. Васнлишин (Само-
поміч, Від. Н.И.), О. Копис-
тянський, І. і Е. Дідич, дир. 
И. і О. Гірняк, д-р І. і Н. Со-
невнцький, М. і Н. Клецор, 
Л. і С. Барицький, Головна 
Управа ООЧСУ — 2-ох де-
леґатів, д-р Р . і О. Мороз, 3 . 
Ґ. , І. Джус , Д . Комарннська 
(Мар. Друж. Неп. Зач. Пр. 
Д.М.). д-р А. і Я. Гудзяк 
(Сиракюзи), М. і І. Бучак, 
Т. Корнійчук, Ю. І К. Васн-
ленюк, інж. М. Ільків (Т-во 
Інж., Від. HJT.), І. і О. Ма-
кар (41 Від. ООЧСУ), Я. і 
Т. Гайвас, І. і С. Луків, 
проф. М. і І. Завицькнй, Т. і 
К. Кордуба, д-р Я. і Д. Мин-
дюк, П. Дорожинськнй, М. і 
Ф. Гузар, д-р Я. і С. Рожан-
ковський, О. Рак (Окр. Ра-
да Від-ів СУА, Н.И.), О. і Л. 

Слоневський, В. і 3 . 
форук, д - p L і Р. ЧХХЯРШЙ(Щ 
Білиќ (Від. УКК-ДЖерзі Сн-
ті) , І. Микнтібк, (т. Самопо-' 
міч, Джерзі Снті), В Р Т о л у -
бець (Цровндіння, Від. ДЛР. 
Дж. С), М.Л Д. Хелендюк, 
Я. і А. Плес'куќ, д-р О. .і І. 
Любчак. П. ДахоцьквЙ.ЧУікр 
Нар. Дім — Д ж . С ) , Л . Фу_-
тала, (Гол. У п р . СУМА):,.ж).-
Добош (Мар. Друж. Д а н ь -
Нюарк) , оі А. І Я^ Кучма, А. 
Хома (Пласт - Ц р и я х - НЮ-` 
aRK), інж. Т. і і А. ^Заауіів, 
Е. і 3 . Корчлнсьнин, ф-ма 
Роман Парселс Сервіс, ^`.` 
Біляќ (71 Від. СУА, Д ж . С ) , 
мгр. В. Мизак, д-р Р . і О. 
Гуглевич, І. Хомяя (Хор св. 
Юра, Н.И.) , інж. Б . Ч а й к Й ^ 
ськнй (Пролог) , д-р М і і Лд 
Прокоп, Г. Бакуменкб'(ОГЇ^ 
ВБУ), К. Шебунчак, Д-р Ќ І ' 
М. Борковськнй, Т. і С.'Липі; 
ко, В. Бакад, В. і В . CyunoBf 
інж. В. і Г. Хамўла, д-р -Ми % 
І. Цегельськнй, М. Ганудцак` 
(Ф.К. Кооп. „Самопоміч ' . ' , ^ ' 
И.) , В. Костиќ С2-ВІД`. O Q 4 -
СУ, Н.И.), п-во С. І A. G4?; 
крета, співвласник ф-мн Р о ^ 
ман Парселс, жергвуваіпї 
$І(Ю без участи в бенкйѓі^З‡С 
професіями найбільше зго.^; 
лошень н а сьогодні внлияу`і. 
ло від українського Kyndu-V 
тва Метропрліі . У 

Крім зголошеяих п. К. ІЩ 
щинськия, купець з Н.Й.;. 
жертвував 100 дол. на Ў й ќ 
верситет — без участн'н бе%-
кеті. J 

Число зголошених ЂА 6ejtj. 
кет доходить д о 200 осіб. Щ е 
немає між ними ^ашоґ^ . 
прізвища. Просимо голосиЎ 
тися в членів Комітету, а^Ь 
через Вашу організацію; 
Поспіх із аголошенйямн у-
легшить працю Комітету Щ 
його зобов'язаннях та 'дале-

Хто черто^ шнх задумах, 
вий 

КОМІТЕТ 

П о в і д о м л е н н я 
ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ К А Н А Д И J 

Ц ю Геіівен, Коннектнкат 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПЛАСТ-ПРНЯТУ 

рави Контрольна Комісія: 
д-р Михайло Саігурович — 
голова, Л. Телюк і О. Лав-
рович, — члени. М. Я . 

27 березня відбулися За-
гальні Збори Пластрияту. 
Зборами проводила прези-
дія в складі: д-р Михайло 
Снігурович — голова, і па-
нІ Віра Карпі — секретар. 
Звіт про діяльність управи 
зложила голова Наталія 
Цнбрівська. В звітовому ро-
ці переведено збірку на 
пластові табори в Німеччи-
ві . Зібрано 62 дол., які гіе-
реслано до КПС в Ню Иор-
ку. Пластпрнят зорганізу-
вав курс вишивання для 
пластунок, який веде пані 
Прися Витвицькаі Теж 
зорганізовано курс керамі-
ки для пластової молоді, 
яким керує пані Ніна Сме-
танюк 

Влаштовано теж дві вдат-
ні імпрези. В травні 1965 р 
був Чайний вечір, на якому 
почесним гостем була по-
кійна вже тепер пані Т. Ко-
шнць, дружина відомого 
композитора і д н р н генѓа' 
Олександра Кошнця. Друга 
імпреза відбулася в січні ц. 
р . — був це Вечір Колядок. 
Діточнй хор проспівав під 
днрнгентурою п. П. Дрснда 
5 колядок. Фортепіяновий 
супровід — проф. Ю_ Цнб-
рівськнй. Фінансова база 
Пластприяту, — цо вклад-
ки членів і прибуток з ім-
през. Пластпрнят оплачує 
Пластову домівку. 

По дискусії над звітами 
уділено абсолюторію усту-
паючій управі та вибрано 
нову в такому складі: На-
талка Цнбрівська — голо-
ва, Г. Лобан — заступник 
голови, І. Телюк — секрс-
тар_ II. Слюсаренко — ка-
снр, О. Маслянка — імпре-
зовнй референт, Н. Смета-
нюк і 0, Іскат — члени уп-і 

Головна Управа Об сднаи-
ня Українських Педагогів 
Канади подає до відома, що 
під сучасну пору Комісії 
для виготовлення проекту 
Української Виховної Систе-
мн патронують такі устано-
вн: Об'єднання ОУПК-член 
К.У. Канади, Шкільна Рада 
ЎЌЌАмерики, Світова Феде-
рація Українських Жіночих 
Організацій і Українська 
Центральна Шкільна Рада 
Австралії. 

Президія Комісії УВС по-
відомляс, що Рада Дошкіл-
ля створена прн названій 
комісії в травні 1965 р. в То-
ронті, під час сесії для 
справ українського дошкіл-
ля, до якої увійшли пред -
ставниќй українських кра -
йових громадських централь 
уконституувалася так : голо-
па — К. Паліїв, Торонто, 
заступник голови мѓр. І. 
Пеленська, Філадельфія, се-
кретар — М. Мельник, Т о -
ронто. 

Представники кра'їв: 
Австралія — п-ні О. Фі-

тьо, Маклід, 

Англія — п-ні` У. ' кя-
друсенко, Лестер, Ц 

Канада -— п-ні М. Завй^ 
дівська, Торонто, V і 

Ні меч шн а — п-Иі О. Яі 
рямовяч, Мюнхен,- '` 

З Д А — п-ні мгрЃ І . Л ^ 
ленська, -Філадельфія.. 

За Президію Kewidi^yBdc 
І м'і ,1" '̀ ' `̀. -''V 

3. Зелений `'і 
голова .'-
К. Паліїв 
секретар ..` 

ЧИ N 0 ^ 

штучііі зўђџ І 
Вам гойдаються, спадаќмљ 

- або схоазуютиѓтІ s 

FASTEETH, у д осконалення 
порошок, і якщо посипати няМ 
горішні чи долішні -̀ПЯНТМІ$ 
держить сильніше на місці 
штучні зч"би. Не сИадають, їй 
пісуваються і не гойдаються. 
Порошок не г. клеїстая,- лші-
кнП, припмний в смаку. FA8-
Т Е Е TJH це алкаїчний- (‚ЯЛ 
окнснюючий), не з а к и с а є ' , ' 
Усував ‚.запах видиху пляТ-
ќй`'. Одержите ГАВТХЯТЯ. 
асюди в кожній аптеці. " ' - . j 

^Ў ВЗЯДАВННДТШ „СВОБОЏЛ" 
ПОЯВИЛАСЯ Повісѓѓь ДЛЯ МОЛОДІ НАГОРОДЖШНА ПШРШОЮ 
ПРЕМІЄЮ НА ЛІТЕРАТУРНОМУ КОНКУРСІ СФУЖО В Р. 1861 

РОФП ПАРФАНОВИЧ 

ТАКИЙ ВІН БУВ.. . 
Огоріа ТЯШ. 

^ІСГОРІЯ ОДНОГО ПСА) 
ЕЏиа ЩВЛв в v ' n d l оправі 

Це Не опойіддннл про щоденне життя пса чн, як хтось думав, ивсжка- іграшки господврЬі, 
Тут пес 1 ягодя тісяо пов'язані і разом творять історію кашхх днів з війною, долею-вв-
дохЛо яюдед t вђ)аого пе товариша пса з усіќв трагічними ВОНННУМВ діями аж до вмі-

І Грації за океан включно. Авторка написала повість легким стилем та героєм П зробила 
оса, щоб дата до рун нашої молоді книжку, з якої вона довідається про Історію бдемйа 

Замовлення 1 належність 
Н я н я ЧЕКАМИ або ПОШТОВИМИ ПЕРЕКАЗАМИ слати вж адресу: 

ДООРА" — ІР. О. Box 34в, JERSEY CITY, N. J. 07303 

У В-ВІ „СВОБОДА" ПОЯВИЛАСЯ 
ДРУКОМ НОВА КНИЖКА 
ГУМОРИСТИЧНИХ НАРИСІВЃ 

Минола Понеділок 

С М І Ш Н І СЛЬОЗИН# 
Обгортка і ілюстрації Е. КОЗАКА 

Crop.: 278, м'яка оправа $3.50, тверда оправа IfcOfr 

Замовлення 1 належність (чех або М. О.) слатв: 

SVOBODA 
P.O. Box 346 Jersey City, N.J. 07303 

шттт 



RESIDENTIAL 
Shieet Metal Mechanics 

Experienced, Fringe Benefits 
N o layoffs 

Cal l 
TBI BOBO CORP. 

201 356-3131 

Auto 
Meehan ies - 4 

Experienced. Apply in person 
MACRO MOTORS INC. 

611 Aniboy Avcnuo 
Woodbridire, N J . 

M A I N T E N A N C E 
MECHANICS or CHEMICAL 

HELPER 
Some experience necessary; 
growing company; steady work, 

all benefits і apply in person. 
S U N CHEMICAL CO. 

185 Fouadry S t , Newark, N.J. 

APPRENTICE DIE CUTTER 
Local envelope mftr. has op-
portunity for reliable, conscien-
tious'person with desire to learn 
a trade. Hours 3:30 P.M. to 12 
P.M. Interview by appointment 

only. 201 HE 2-2000. 

AUTOMOTIVE HELP 
For Faat i s t Growing progres-
sive G.M. Dealer Metropolitan 
Area, interested in fine mecha-
n f c a — 1st Class, Combination 
Body Men Metal Men, Painters, 
N e w Car get ready Men. Pol-
Isher, Wonderfull opportunity to 
join Top Flight Expanding 
Oldsmobile Quality Team, Un-
ion Shop, All Benefits. — No 
Calls. See Mr. Fallon. Servise 
Director, Only Qualified G. M. 

Exp. men need apply. 
PARAGON OLDSMOBILE 

5в02 Northern Blvd. 
Woodeide, L I . 

МАШИНІСТИ 
Ми працюємо від 7 год. ранку 
до 10 ввечір. Виберіть собі 

шяфту. Повні години праці 
або part time. 
J. ф G. PARTS 

809 Albln Avenue 
Llndenhurat. L I . (516) 587-8090 

STATIONARY ENGINEER 
Досвідчені при пральнях ма-
Нґгь першенство. Мусить мати 
лайсена міста Ню Иорку. Дос-
від' при High Pressure Boilers 
and Generators. Upper Bronx 

Location. Call Mr. Frank 
Schroeder. ТУ 2-1616 

МЕХАНІКИ 
ЕпропеЙські мотоциклі; італія-
сьЮ, німецькі, японські, ан-
глійські. Д о с в і д конечний. 
Платня lVx рала за надпрогра. 
мові години. Можливості при-

иіщення на селі. 
Ghost Motorcycles Corp. 

194 Main St. 
Port Washington, L I . 

(916) PO 7-8820, PO 7-S899 
PO 7-2825 

МАШИНІСТИ 
Добра Нагода. Добрі можливо-
еті. підвищення. Д о с к оналі 
умовний праці. Зголошуватися 

а'бо дзвонити до: 
Mr. Dick U R B A 

, Electronic Devices Inc. 
81 6rmy Oaks Ave, Yonkere, N Y 

YO 5-4400 

AUTO MECHANICS 
Two mechanics for Middlesex 
County. New Car Dealer. Must 
be experienced. Good working 
conditions; all benefits — in-
cludlng hospltallzation. Ask for 

Gordon or Bob at 
WOODBRD3GE FORD 
B t L Woodbridge, N J . 

201 884-7400 

ДО ПРАЦІ НА 
С О Ю З І В Ќ Ў 

П о т р і б н і : 

# ПЕКАР 
# ГОСПОДАР 

(ГТНДТМЕН) 

Зголошуватись прошу 
примо на Союзівќў. 

UKRAINIAN 
NATIONAL ASS'N 

ESTATE 
KERHONKSON, N.Y. Ш 4 8 

914 626-5841 

MAINTENANCE 
MAN 

Досвід при машинах до шиття 
та деякі електричні налравн. 
Мусить жити поза містом' у Ню 
Джерз і при кінці 1966 р. Фірма 
буде переговорювати в справі 

видатків. Голоснтися: 

KNICKERBOCKER TOY CO. 
491 Butior St. Brooklyn, N.Y. 

U L 7-1199 

SET UP MAN 
Experienced on Brown Sharp 
automatic Screw Machines. Доб-
pa платня, додаткові користі, 
досконалі умовний праці. Ком-

`Ззанія у Бруклині. 
ST 9-4482 

WAREHOUSE MEN 
Some mechanical ability. 

Must have driver's license, over 
21, Liberal fringe benefits. 

Salary open. 
8 A V E W A Y STATION 

701 E. Edgar Road, Linden, N J . 

МАШИНІСТИ 
2 1 S клясяі 

Постійна праця. Всі бенефіти. 
Договорюватися вечорами і 

в і ќєн дами. 
STEWART STAMPING CORP. 

680 Central Park Avonuo 
Yonkere, N.Y. 914 YO 6-0816 

KNITTER MECHANIC 
KNITTERS 

Досвідчені. Добра платня. 
Гарні умови праці. 

UL 5-3540 

МЕХАНІКИ 
МОТОЦИКЛІВ 

Пошукується досвідчених ме-
ханіків, добра платня, постія-
на праця, приємні умовний. 
Голоснтись або телеф. цілий 

тиждень до: 
HOUSE OF POWER 

70 Route 59 Nyack, N.Y. 
EL 8-2024 

WAREHOUSEMEN 
Full time, experienced or in-
experienced. Immediate open-
ings. Good opportunity. Excel-
lent working conditions and 
company benefits. Apply to Mr. 

Jackson at the Record 
WXhouse. 

TWO GUYS 
174 Pasealc St. Garfleld, N J . 

DON'T PUTTER 
AROUND WHEN 
IT COMES TO. . . 

DRIVE IT HOME 
WITH A LOW-
COST B A N K 
AUTO L O A N ! 

ASK US FOR THE MONEY SAVING FIGURE FACTS 

HUDSON COUNTY NATIONAL BANK 

BAYONNE 
HOBOKEN 
UNION CITY 

JERSEY CITY 
WEEHAWKEN 
GUTTENBERG 
NORTH BERGEN 

MACHINISTS 
1st St 2nd class. Lathe Hands. 
Required by progressive prece-
sion. Job Shop. N e w air condi-
tioned p l a n t Steady, overtime 

A benefits. 
HAMMERLE I N S T R U M E N T 

1067 Wyckoff Avenue 
Brooklyn, N.Y. 212 458-2704 

AUTO PORTER 
Used car clean-up man for Mid-
dlesex County. Auto dealership. 
Exp. pref. Good working condi-
tions. All benefits, including 

hospitalization. Ask for 
Gordon or Bob. 

WOODBRIDGE F O R D 
Rt. 1. Woodbridge, N J . 

201 634-7400 

TRAINEES 
PRODUCTION 

Train as Chemical A Calender 
Operators in expanding Chemic-

al A- Plast ics Co. 
m Постійна праця 
є Змінливі шнфти ,{ 
џ Нагорода залежно від . 

шнфти 
є Великі компанійні бенефіти 
т Голоснтись особисто 

R. С. DIVISION 
HOOKER CHEMICAL CORP. 

New South Rd. 
HICKSVILLE. L L 

616 W E 1-8100 

DIE MAKER 
Wanted for work on progressive 
A secondary operation dies. 

Top wages 8e. overtime. 
Air Conditioned. 

201 386-2644 

AUTO MECHANIC 
Steady employment. Guaranteed 
salary and all benefits. Apply 

Service Manager. 667-0500 
BELLEVILE NUTLEY 

В Ш С К CO. 
66 Washington Avcnuo 

Nutley, N J . 

AUTO MECHANIC 
G. M. experience preferred. Full 
benefits including pension plan, 
piece work Sc weekly guarantee. 

Apply or call 
SPERCO MOTOR CO. 

491 Morris Ave., Summit , N J . 
201 273-1700 

MACHINIST 
Engine and turret lathe opera-
tors. Experienced only. Steady 
year 'round work; holidays and 

other fringe benefits. 
ATLAS VALVE CO. 

280 South St. - Newark, N J . 
Phone MI 2-2464 for appoint-

ment or call in person. 

MACHINIST 
1st class. Horizontal Boring 
Mill Hands. Добра платня, по-
стійна праця, приємні умови-
ни праці, всі бенефіти. Теле-

фонувати цілий тиждень. 
A S 8-8408 

MACHINIST 
54 hour -(- overtime. Automatic 
Screw Machine Sc Set up Man. 
В Sc S Sc Traubs. Good pay. 
Steady nice working conditions. 

M A N N A C R A F T INC. 
678 Berriman 8 t , Brooklyn, N Y 

649-7878 

ЗАГАЛЬНА ПОМІЧ 
Досвідчені або навчимо до 
wire forming and spot-welding. 

Стала праця. Питати аа: 
Mr. Steve D n g a 

N A T I O N A L W I R E 
PRODUCTS CO. 

1300 Vlelo Avenue 
Bronx, N.Y. 10474 KI 2-7300 

а Праця GB 
HELP WANTED FEMALE 

Д О М А Ш Н Я П Р А Ц І В Н И Ц Я 
Старша жінка. Власна кімна-
та 1 лазничка. 2 дівчинки 9 1 1 6 
р. Легке варення. Гарна до -

машня атмосфера. 
516 295-3422 

Wanted Experienced 
OPERATORS 

Ladies' skirts and slacks. Sec-
tion work. Steady. Nice work-

ing conditions. Union shop. 
CARLTON GARMENT CO. 

692 Broadway, N. Y. C. 
Call 777-7650 and ask for Carl 

GIRLS WANTED 
о BAR MAIDS 
e W A I T R E S S E S 

No experience necessary. Must 
speak English. Call: 

(New York City) 243-9257 
After б P.M. 

Оперейто{ікн 
до вшиття 

п а м а ш и н а х 
SINGER — MERROWS 

С П Е Щ Я Л Ь Н И Х 
М А Ш И Н А Х . 

Постійна праця, 
добра платня. 

(201) 853-0700-0701 

Український гшюб при університеті 
в Медіслні, Вискансин 

Восени 1965 року засну-
вався при університетівЂ Ме-
дісоні, Вискансин, Україн-
ськиЙ Ќлюб, себтоЎ гурток 
студентів українські націо-
нальностн та ЬсніхУприхнль-
ників, які спен'ялізуються 
головним чинѓѓЎ у знанні 
слов'янських )йов і літера-
тур, а також аспірантів і ка-
ндидатів на одержання нау-
кових стўанів магістра чи 
доктора славістики. 

ГОЛОРОЮ Ў к р а ї н сьќого 
Ќлюб} ' с Роман Савчак із 
Клів.` енду, а секретарем То-
ма Гірник із Балтимору, крім 
них до управи належить' 
студент Василь Стефанкж із 
Клівленду. 

Членами Ў к р а ї нського 
Ќлюбу с також деякі не-
у країнџі, а саме студент п. 
Марфі з дружиною п-нею 
Марією з Гірняків і п-на Ка-
ролнна Карбоне з Дігройту, 
кандидатка на звання док-
тора славістики. 

Опікуном У к р аїнського 
Ќлюбу с професор універсн-
тету Д-Р Р- В. Сіменс. 

Заіснував і розвивається 
наш Український Ќлюб зав-
дяки моральній і матеріяль-

ні$ підтримці двох місцевих 
лікарів-меценатів: д-ра С. 
Дудяка і д-ра І. Галярннка. 
Підтримка цих обндвох до-
бродіїв с моральним стиму-
лом і спонукою до існування 
й живої інформативної ді-
яльности Українського Клю-
бу, який мас ширити відо-
мості про літературу та 
культуру України. 

В п'ятницю 11-го лютого 
1968 року о 8-ій годині вве-
чері відбувся на сцені уні-
верснтету перший Украін-
ський Вечір‡ присвячений 
українській пісні та україн-
ським танцям. Слов'янський 
хор прн Славістичному Від-
ділі університету відспівав 
пісню „Не забудь юних днів'' 
Григора Вірйовки до слів І. 
Франка, а запрошений із 
Шнкаґа молодий танцюва-
льнид гурток під кермою п. 
Ігоря Скубяка зазнайомив 
численно зібрану універси-
тетську публіку з ўкраїн 
ськими національними тан-
цями. 

Внедовзі плянус Україн-
ськнй Ќлюб улаштувати ви-
ставку українського мистец-
тва та кераміки. 

L C . 

У СТОРІЧЧЯ НАРОДЖЕННЯ 
М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬНОГО 

(Закінчення зі стор. 2-ої) 
вирівняти найбільшу в істо-
рії економічну кризу. 

1 

„Місце теорії вартости 
М. І. Тугпн-Барановсь-
кого в Історії економіч-
ної думки" — доповідь 
В. Голубннчого, профе-
сора Нюйоркського мі-

ського університету 
Прсф. Голубничнй вважає, 

що теорія вартости не нале-
жить до найважливішого до-
робку М. І. Туган- Баранов-
ського, але вона важлива 

і ічности теорії вартости Ту-
ган-Барановського в 1905 ро-
ці дав кнїаський економіст 
Н. Столяров. У наш час до 
синтетичної теорії вартости 
схиляються деякі совстські 
марксисти (А. Конюс, В 
Новожнлов, В. Нсмчинов), а 
також такі марксисти-ревізі-
оністн, як Лейф Иогансен у 
Норвегії та Нобуло Окісіо в 
Японії. 

Доповідач підкреслив, що 
Туган-Бараг.овськнй ніколи 
не визнавав марксистської 

П О С М Е Р Т Н І З Г А Д К И 

А Л Е К С А Н Д Е Р ЦНЦИК, член 
81в віддіяу УНС — Т-ва 
„Украіпськнй Н а р о д н и й 
Дім" В Рочвстері помер 7-го 
квітня 1966 р. ИОІШІІШН був 
актквіцш членом Т-ва дов-
і і літа, учащав завсідн на 
збори Т-ва і брав активну 
участь в усіх товариських 
підприємствах. Номер по 
короткій недузі на 80 році 
життя. Полишив хвору же-
ну Марію 1 синів Миросла-
ва 1 Володимира. 

Вічна Йому Пам'ять! 

ТЕОДОР ПЛЕКАН, довголіт-
ігш член - фундатор Т-ва 
„Український Н а р о д н и й 
Дім" 816 відділ УНС в 
Рочестері помер 2 травіія 
1966 р. Покійний народже-
ішй 1884 р. в селі Жовчів, 
Рогатинського повіту, прн-
їхав молодим хлопцем в 
Америку 1 вже 1915 р. бу-
дучи 21-літним вотупнв в 
члени УНСоюзу. Іитересу-
вався товариськими спра-
вамн до кііщи свого життя, 
будучи активним членом 

івся 8 квітня 1966 p., про-
жнвши 72 роки. Полишив в 
смутку жену Палагііо, та 
троїх дітей, сипів Михайла 
1 Івана та дочку Тересу. 
Похорон відправлено 11-го 
квітня 1966 року з похорон-
ного заведення до Церкви 
св. Посафата, прн участи 
родќин та членів відділу. 

Вічна Йому Пам'ять! 

АНАСТА31Я В А С И Л Ю Ќ , 
членќа 20-го Відд. „Згода" 
УНСоюзу в Гемтремк, Мі-
шіґан упокоїлась 12-го квіт-
іш 1966 p., проживши 72 ро-
іки. Полшнила в смутку му-
ж а Романа, 2 сестри в краю, 
4 дочки Анна, Епа, Кате-
рнііа, Марія і сина Івана 
т а 7 І внуків. Похорон від-
правлено 15-го квітня 1966 
року Із похор. заведення 
до Церкви Пр. Діви Марії. 
при участи родини, членів 
відд. та знайомих на цвни-
тар. 

Вічна їй Пам'ять! 
А. Трнш, ct5Kp. 

Т-ва. Помі`р нагло по ко- ПАРАСКА ЛНСЕНКО, член-
роткій недузі і полишив в 
смутку жену, сина І доньку, 
брата в Канаді та багато 
приятелів і друзів. 

Вічна Пому Нам'ять! 
Управа Т-ва 

ГНАТ РОМАН№, .довголітній 
член Т-ва „Згода" — Відд . 
210 УНС в Вроігксі, Н. И 

ќа Бр. св. о. Ннколая — 
Відд . 278 УНС Ембрндж, 
Па., померла 8 квітня 1966 
на 76 році життя. Иоходн-
Ла з села Бистре. Полиши-
ла дві доньки, три сини і 
сім внуків. 

Вічна їй Пам'ять! 
Подав Мнх. Фук -

помер ЗО квітня 1966 р на В А С І І Л Ь К О С Т Р У Б А член 
85 році життя. Покійний 
родився 1881 р. в Микола' 
сні, повіт Бібрка. Д о Сою-
зу вступив 1910 р. Ноли-
пшв в смутку дружину Ан-
ну, сина Теодора з невіст-
кою і дочку Т а т о з му-
жем, З внуки 1 2 правну-
ІІІВ. Похорон відбувся 4-го 
травня з похоронного заве-
дення до церкви св. Пок-
рови на Бронксі, а відтак 
на цвинтар От. Раймодс в 
Бронксі прн участі членів 
відділу 1 родини. 

Вічна Пому Пам'ять! 
І. Франко, секр. 

тим, що саме з неї вш почав т е о р і ї вартости. Короткий 
свою наукову діяльність і і час він утотожнював П з рі-
одразу спромігся зробити 
свій оригінальний внесок до 
цієї ділянки. 1890 року, в 
своїй першій друкованій 
праці, Туган-Барановськяй 
запропонував синтезу суб'-
ектнвної і клясичної (рікар-
діянської) трудової теорі? 
вартости. Він висунув твер-
дження, що суб'єктивні оцін-
ки, а тому й ціни є прямо-
пропорційнимн до прямих 
затрат коштів у виробництві, 
тобто до об'єктивних -рудо-
вих вартостей. Перед ним ні-
хто не пропонував такої син-
тетичної теорії вартости. На 
думку доповідача, одночас-
ний з виступом Туган-Вара-
новського внступ А. Мар-
шалла в Англії не пропону-
вав такої точної синтези. 

Після Туган-Барановсько-
го, протягом 1895-1920 ро-
ків з подібними синтетнчни-
мн теоріями виступили ні-
мецькі і російські економі-
сти: Г. Дітцель, Р. Ліфманн, 
Ф. Оппенгаймер, П. Маслов, 
В. Дмітрісв, А. Чупров та ін. 
Математичну ілюстрацію ло-

ВВ П р а ц я ffl 
H E L P W A N T E D F E M A L E 

ОПЕРЕИТОРКИ 
при светерах Merrow Ma-
chines. Цілість одягу і гарне 
викінчення. Постійна праця — 
можл. овертаймів. Досконалі 
умовний. Тел. цілий тиждень. 

B A D E N SPORTSWEAR 
1 Wyckoff Ave, Brooklyn. N.Y. 
(3rd Floor) 456-1413 

ОПЕРЕИТОРКИ 
Досвід . Праця при легких су-
конках. Праця на штуки. По-
стійна. Добрі умовний праці. 
Телефонувати цілий тиждень. 
L A W R E N C E SPORTSWEAR 

850 St. Ann's Avenue 
Bronx, N.Y. 8treet Level 

635-0228 

ГОСПОДІІНЯ-КУХАРКА 

Досвідчена і відповідальна, 
мала доросла родина, спан-
ня на місці, власна кімн., 
лазн., T.V., модерні удогід-
нення. друга поміч, висока 
платня, рекомендації, знан-
ня анг. мови, постійно, дос-

конала позиція. 

516 МА 6-1242 

ОПЕРЕИТОРКИ 
до шиття жіночих суконок. 
секційна праця, постійна, доб-
рі умовний праці, добра плат-
ня, юнійна фабрика, близько 

R.R. Sc Bus. 
GROVE D R E S S 

75 Bemlnfrton Avenue 
Freeport, L.L 516 FR 8-1330 

кардіянською, а далі, коли 
зрозумів різницю, відкинув 
цілком. Отже Туган-Бара-
новського не можна вважати 
марксистським економістом 
навіть і на початку його ді-
яльности, бо від самого по-
чатку він відкинув Марксо-
ву теорію додаткової влрто-
сти. 

В критиці Марќсової теорії 
вартости Туган-Барановсь-
кий теж був першим, попе-
редивши критику німця Л. 
фон Вортксвіча. З "уб'сктнв-
ною теорією вартости Туган-
Барановський п р о понув^ 
об'єднати об'єктивну теорію 
Д. Рікардо, а не Маркса. 

До виступу Туган-Бара-
новського економічна наука 
в Російській імперії відстава-
ла від Заходу не менше як 
на 20 років. Він перший по-
знайомив російських еконо-
містів з суб'єктивною теорі-
єю вартости австрійців, а по-
частн й англійців. Але в 
свою чергу Туган-Баранов-
ський не був ознайомлений з 
суб'єктивними теоріями вар-
тости своїх сучасників — Ф. 
Еджворта, І. Фішера, В. Па-
рето й інших, які розвинули 
методу кривих індиферент-
ности, тоді як Туган-Бара-
новськлй все ще вірив у 
можливість прямого вимірю-
вання суб'єктивних оцінок. 
Західні суб'єктивні теорії 
вартости розвинулися до на-
ших днів шляхом, проложе-
ним Еджвотом та іншими, а 
не шляхами австрійської 
школи. (Кінець) 

ТЕОДОР БОРИЌ, довголітній 
член Бр. св. Арх. Мнхаіла, 
Відд . 211 в Стейплетон, Н. 
И. помер у 73 році життя 
дня 24 квітня 1966 р. По-
кійний` походив зі села Зар-
вашщя, повіт Золочів, Га-
лнчнна. Д о Союзу вступив 
1916 року. Покійний полн-
пгяв 2 синів, 5 дочок, 12 
внуків 1 2 правлуків. По-
хорон відб}-вся 27 квітня 
1966 р. з похоронного за-
ведення на цвинтар Океан 
В ю Семетері, Стейтен Ай-
леид, Н. И. при участи ро-
дніш, зішйомнх 1 членів 
Відділу. 

Вічна Йому Пам'ять! 
Теодор Соколовськнй секр. 

Тов. їм. Т. Шевченка — 
Відд . 156 УНС в Честер Па. 
помер 21 березня 1966 наг-
лою смертю на у д а р серця. 
Покійний приїхав до Аме-
рикіі 1951 року і зараз 
вступив до Союоу. Походив 
з села Берем Івці, повіт Збо-
рів, Західна Україна, мав 
55 років. Полишив у смут-
ку молоду дружніѓў Софію І 
три сини, всі є членами 
УНСоюзу. Похорон відбув-
ся з Української Католнць-
кої Нерќви. Нехай з Богом 
гпочнвас в американській 
землі. 

Нічна Пому Пам'ять! 
Василь Новак, секр. 

4 8 ' В , ?th St . 
TeL: GB 8-3550, N e w York C i t j 

„КОБЗАР" з а ред. В: Сімовнча 
(464 n o p . , люкс, видання) 

Ціна S7.50. 

Ш Р і з н е Ш 
Українське Висндкове Бюро 

ROMAN PARCEL SERViGE 
1412nd Avfc, Newyork City 
Tel.: QR 6-7430 — внсплао — 
Н А Д А Л І П А Ч К И З ОДЯГОМ 
і д у ж е добрі Х А Р Ч Е В І . Рів-
иож авта, холодільннкн, тцле-
візорн, маппгни до` прання 1 
шиття 1 т. д . Урядові годннв: 
від 8:30-7 веч. Сїубота до в вея. 
Неділі: 10-та р. д о 3-тя по под. ; 

JBrasIness 51 
й O p p o r t u n i t y 

Н А П Р О Д А Ж 

ГРОСЕ?НЯ 
Д у ж е добре проеперуюча. — 
$1,800 тижневий оборот, рент 
$100.00 місячно, шість днів від-

чннено. 
Tel.: EV 3^-5528 

ffl R e a l JBnftate ft) 
F O B SJOJBr 

3 ROOM BUNGALOW 
Furnished. Lot JJ50^X 187. 2 

Miles from Suty . Q. 
D. KUREK 

R. K. — 1, Bo.V 8S 
Kerhonkson, N.Y. Џі.. 44-55 

TeL: Kerhonkson 7225 

ТЕОДОР ЃЕРА, член Бр. св. 
Юрія — Відд. 379 УНС, 
помер 19 квітня 1966 р. 
Походив зі еста Черниляк, 
повіт Яворів. Полишив в 
смутку дружинѓ Аішсталію, 
2 дочки Євгенію 1 Софію 
І сина Романа. Похорон 
відбувся 23 квітня 1966 р. 
3 похоронного заведення до 
катедри св. о. Ннколая, а 
відтак на цвинтар св. о. 
Ннколая прн Пѓ`енс 1 Дес-
лейп. 

Вічна Пому Пам'ять! 
Михайло Семків, секр. 

СТЕФАН БАБЯК, член 20-го 
Відділу „Згода" УНСоюзу, 
Гемтремк, Мішіґан. Упоко-

ЕВДОКІЯ РОМАНЮК, член-
кнняЗЗІ-го Відділу УНСо-
ю з у в Мілвіл, Н. Дж. по-
мерла 12-го квітня 1966 р. 
на 71-му році життя. По-
кійна родилась в селі Пя-
днки, повіт Коломия, Укра-
їна. Полипіила в смутку 
мужа, 2 дочки і 6 синів і 
внуки. Похорон відбувся з 
церкви св. Ннколая. Похо-
вана на Л'країнськім цвнн-
тарі при Кч)рмел дорозі, при 
участі родини, приятелів і 
членів ВІДДІЛў. 

Вічна їй Пам'ять! 
А. Ромашок, секр. 

Д О Б Р Е ЧИТА'ЃЙ Д Л Я 
Д І Т Е Й і МОЛОДІ 

СОЙКА-
ШТУКАРКА 

РОМАНА З А В А Д О В И Ч А 
Ціна — 1 доляр 

Замовляти: 
SVOBOPA 

81-83 Grand 8tree$ 

S D i r e c t o r s 
F u n e r a l В 

Theodore WOLWNIUinc. 
Директор 

Похоронного ВММИІЙР -
123 East 7tn 6 t r e e t . 

N E W YORK, N . ^ . (f)T 
Tel.: GB 5-1457 

СОЛІДНА ОВСЯУГА 

МИКИТА ДРЕВКО, член 301 
Відділу УНСоюзу їм. Дм. 
Вітовського в Шнкаґ`о, Ьчл. 
відійшов у вічність 21 бе-
резня 1966 р. проживши 71 
років. Покійний народився 
на Україні 22 липня 1895 
року. Приїхавши до Амери-
кн включився в Союзове 
життя. Похорон відбувся 
25-го березня з похоронно-
го заведення до кате.дри 
св. Володимира а звідси на 
ікладоанше в Елмвуд Парк. 
В похоронах в`іяло учисть 
багато приятелів, земляків 
та членів Відділу. 

Вічна Пом}' Пам'ять! 
Управа Відділу. 

R E A L E S T A T E DISPLAY 

ПРОДАЄТЕ чи К У П У Є Т Е ? 
ДОМИ - БИЗНЕСН - ЛІТННСЬКА - ПЛОЩІ - ФАРМИ 

TRIDENT REALTY CO. 
98 Second Ave. - NEW YORK, N.Y. - TeL: 477-6400 

БЕРЕМО ДОМИ ПІД З А Р Я Д 

ІВАН КОВШЧИК 
"РЃ 

F U N E R A L H O M E 
Completely 

AIR CONDITIONED 

Займається Похоронами 
в стейті N E W J E R S E Y 

Ціни приступні для всіх. 
Обслуга чесна й найкраща. 
У випадку смутку в родині, 

кличте, як в день, так і 
в ночі:" 

JOHN KQWALGHYK 
129 Grand Street 
(cor. Warren Street) 

JERSEY CITY,2, N.J. 
TeL: HEndereon 4-5151 

іНАИНОВШІЕ ВИДАННЯ! 
МИХАЙЛО OCTPOBEPXA? 

Грозна Калини в Україисьних 
Січових Стрільцях 

ОСкдадвнка І нариси Едварда 
Сторів: 133 9 Діна: $2.00 

ШШШШШМЯ 1 належніоть {чехажя або 
переказами) жадснлати: 

8TOBODA — Р. О. Box 84в — ' е ѓ м у City, Я . J. 

Ш Р О Я Р Е М І 
УКР. ПОГ?ЕБНИК 
займається Похоровакж 
в WKONX, ВЕООКі,Тїч ! 

i4EW YORK і ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована `$емлерату-
ра. Модерна кадлпцл До 

ужитку ДАРОМ, і 

РЕТЕЯ тім 
129 EAST 7fti' STREET 

NEW YORK, X У. 
ORegoo 4-2668 

Т А Р З А Н 4 . 5 6 2 1 . П е р е д н е б е з п е к о ю ! 

ПОВІДОМЛЯЄМО 
Українське Громадянство 

ВІДКРИТТЯРКРАМНИЦІ 

РІЗНОРОДНИХ АЛЬКОГОЛЕВИХ НАПИТНІВ 
ТУТЕШНІХ ТА ІМПОРТОВАНИХ, ЯК РІВНОЖ 

СВІЖОГО М'ЯСИВА та М'ЯСНИХ ВИРОБІВ 
Запрошуємо Громадянство на відкриття. 


